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1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els problemes de-

rivats de la doble xarxa, pública i privada, de sanitat i d’atenció a la gent gran. 

Tram. 310-00313/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanità-

ria. Tram. 310-00314/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les 

residències de gent gran. Tram. 310-00320/12. Eva Granados Galiano, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels 

serveis socials. Tram. 310-00315/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis plante-

jats en el model de residències i d’atenció a la dependència. Tram. 310-

00318/12. Marta Ribas Frias, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteris seguits 

amb relació a la política de comunicació durant la crisi sanitària de la Covid-19. 

Tram. 310-00321/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de des-

confinament. Tram. 310-00322/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del 

sector primari i les gestions per a afrontar la Covid-19. Tram. 310-00316/12. 

Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adop-

tades pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-

rència amb relació a la crisi de la Covid-19. Tram. 310-00317/12. Anna Caula 

i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes en 

l’educació del tancament dels centres educatius per la Covid-19. Tram. 310-

00319/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recentralització 

de la gestió de les emergències. Tram. 310-00323/12. Eduard Pujol i Bonell, 

del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política. Tram. 317-00188/12. Alejandro Fernández Álvarez, del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00183/12. Carles Riera Albert, del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

Substanciació. 

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política. Tram. 317-00186/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política. Tram. 317-00187/12. Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00185/12. Anna Caula i Paretas, 

del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00189/12. Eduard Pujol i Bo-

nell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació sanitària, social, econòmica i política. Tram. 317-00184/12. Carlos 

Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de març de 2020 

ha pres coneixement del Decret llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix 

un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones 

víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, 

publicat al DOGC 8083, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el 

Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Regla-

ment del Parlament s'inicia el dia 13.03.2020. 

 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de març de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la ini-

ciativa SIG20TSF0263 - Projecte de decret llei pel qual s’estableix un règim 

transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes 

de violencia masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 10 de març de 2020. 

 

 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 

 

 

La indemnització, entesa com un dret de reparació, esdevé en la Llei 5/2008, 

del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, un dels 

nuclis centrals dels drets de les dones en aquestes situacions i una ajuda im-

prescindible per a elles i els seus fills i filles orfes en el procés de recuperació 

del dany sofert, per facilitar-los l'inici d'un nou projecte personal de vida. 
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El Decret 80/2015, de 26 de maig, es va tramitar en un context de restriccions 

pressupostàries i amb un criteri de prudència respecte als efectes financers que 

podia tenir, atès que en aquell moment es desconeixia quina seria la demanda 

de les indemnitzacions i els ajuts que generaria. 

El resultat obtingut ha estat, en tots els exercicis, una despesa molt inferior a 

la prevista i uns efectes gairebé inexistents, que en cap cas s'adeqüen als ob-

jectius esperats pel Govern. 

Prenent les dades de l'any 2019, si bé es van produir més de 20.000 denúncies 

per violència masclista i més de 1.500 sentències judicials condemnatòries, 

només 10 dones van accedir a la indemnització. I, el que és més greu encara, 

dels 9 feminicidis que van ocórrer l'any 2019 a Catalunya, només 2 fills/filles 

de mares assassinades per les seves parelles o exparelles van ser beneficiaris 

dels corresponents ajuts. 

Davant la greu situació exposada, esdevé imprescindible que, mentre no es 

produeixi la modificació efectiva de la disposició reglamentària, s'introdueixi 

immediatament un règim transitori que faciliti l'accés de les víctimes a una 

indemnització. 

El caràcter extraordinari i urgent d'aquesta intervenció respon a la necessitat 

d'evitar que es mantinguin en el temps les situacions de vulnerabilitat en què 

es troben les dones que pateixen seqüeles fruit de la violència masclista i 

també els fills i filles quan les mares han mort com a conseqüència d'aquest 

fet. Per tant, cal agilitar la resposta de l'Administració davant aquestes greus 

situacions. 

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 

normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d'aquest ob-

jectiu imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la 

celeritat requerida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari. 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-

nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el 

Govern, 

 

 

Transitòriament, mentre no s'aprovi una nova disposició reglamentària que 

modifiqui o substitueixi el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitza-

cions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l'ar-

ticle 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desem-

bre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, s'estableix 

una nova redacció dels articles 3, 5, 7 i 8 del Decret 80/2015, que passen a 

tenir el text següent: 

«Article 3. Persones beneficiàries i requisits 

»3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que re-

gula aquest capítol: 

»a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista 

que especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril, pateixin seqüeles, lesions 
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corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències 

a les dones incloses en aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents. 

»b) Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista 

que siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el 

moment de la mort. 

»3.2 Als efectes d'aquest Decret, s'entén que tenen caràcter greu totes aquelles 

seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requereixin 

objectivament per a la seva curació, a més d'una primera assistència faculta-

tiva, un tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o se-

guiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic. 

»3.3 Als efectes d'aquest Decret, es considera que els fills i filles de víctimes 

mortals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si 

convivien amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La separació 

transitòria motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o 

altres causes similars, i per supòsits de força major, no es considera trencament 

de la convivència. També s'entén que hi ha convivència quan aquesta es trobi 

interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista. 

»3.4 Per ser beneficiàries d'aquesta indemnització, les persones sol·licitants 

han de viure a Catalunya. Als efectes d'aquest Decret, es considera que viuen 

a Catalunya les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà admès 

en dret que acrediti que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En qual-

sevol cas, es considera que compleixen aquest requisit les persones que esti-

guin empadronades en un municipi de Catalunya. Així mateix, són persones 

beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones i els seus fills o 

filles, si s'escau, quan la dona víctima treballi a Catalunya i els fets causants 

del dret a la indemnització hagin succeït a Catalunya.» 

«Article 5. Competència 

»La competència per a la tramitació i la resolució dels procediments per al 

reconeixement de les indemnitzacions que regula aquest capítol correspon a 

la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies o unitat directiva que la substitu-

eixi.» 

«Article 7. Sol·licituds 

»7.1 L'expedient de la indemnització econòmica s'inicia a sol·licitud de la 

dona interessada o dels fills o filles de víctimes mortals davant l'òrgan com-

petent, mitjançant l'imprès establert a aquest efecte. En el cas que les dones o 

els fills o filles sol·licitants siguin menors d'edat no emancipats, o que la per-

sona beneficiària estigui incapacitada o immersa dins d'un procediment judi-

cial de modificació de la capacitat d'obrar o estigui en situació legal d'incapa-

citació pel qual no pugui tramitar la sol·licitud per ella mateixa, el formulari 

de sol·licitud l'ha de presentar qui acrediti exercir la tutoria, en tingui la repre-

sentació legal o n'exerceixi la guarda de fet. En aquest cas, també s'ha d'infor-

mar la persona beneficiària de tot el procediment i de la resolució. En tot cas, 

la indemnització econòmica no la pot administrar l'autor o inductor de la vio-

lència. 

»7.2 El formulari de sol·licitud es pot obtenir a l'apartat Tràmits del web de la 

Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), així com a les oficines del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

»7.3 El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i acompanyat de la do-

cumentació acreditativa que indica l'article 8, s'ha de presentar a les oficines 

http://tramits.gencat.cat/
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del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici del que 

disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment admi-

nistratiu comú de les administracions públiques. 

»Així mateix, en el moment en què es disposi del formulari electrònic, les 

sol·licituds també es poden presentar electrònicament des de l'apartat Tràmits 

del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). 

»7.4 Els i les professionals de la xarxa de serveis socials han de facilitar infor-

mació sobre la presentació de la sol·licitud i sobre els ajuts i les indemnitza-

cions que es regulen en aquest Decret.» 

«Article 8. Documentació 

»8.1 El formulari de sol·licitud ha d'anar acompanyat de la documentació se-

güent: 

»a) Documentació que s'ha d'aportar quan la beneficiària és la dona víctima 

de violència masclista: 

»a.1 NIE, si s'escau, de la dona o del seu representant. 

»a.2 Documentació acreditativa de la representativitat, si s'escau, d'acord amb 

el que estableix l'article 7.1. 

»a.3 Sentència definitiva, o definitiva i ferma, que acrediti que la sol·licitant 

ha estat víctima de qualsevol de les formes de violència masclista que especi-

fica la Llei 5/2008, del 24 d'abril, i que li hagi generat seqüeles, lesions cor-

porals o danys en la salut física o psíquica. 

»En el cas que la resolució judicial referida no determini expressament l'abast 

de les seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de la 

víctima, la dona sol·licitant ha d'aportar també una certificació de les actuaci-

ons judicials on consti l'informe del metge o metgessa forense o, si no li és 

possible, l'informe d'alta o un informe mèdic acreditatiu de la gravetat de les 

seqüeles, lesions o danys, que ha d'emetre un metge del sistema sanitari inte-

gral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) o un metge de la xarxa de 

salut pública de Catalunya, o un informe emès per un servei especialitzat en 

la recuperació de dones en situació de violència masclista. 

»a.4 En el cas de persones que tinguin dret a la indemnització per treballar a 

Catalunya, s'ha d'aportar el contracte de treball o documentació acreditativa 

d'aquesta circumstància. 

»a.5 En el cas de dones seropositives respecte al virus de la immunodeficièn-

cia humana, informe mèdic que acrediti aquesta circumstància. 

»a.6 Excepcionalment, si la dona no està empadronada en un municipi de Ca-

talunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter 

estable. 

»b) Documentació addicional que s'ha d'aportar quan els beneficiaris són els 

fills o filles de víctimes mortals: 

»b.1 NIE, si s'escau. 

»b.2 Llibre de família complet o document acreditatiu de la filiació expedit 

pel Registre Civil. 

»b.3 Documentació acreditativa de la representació del menor o dels menors 

d'acord amb el que estableix l'article 7.1. 

»b.4 Resolució judicial o informe del Ministeri Fiscal que acrediti que la mare 

ha estat víctima mortal de qualsevol de les formes de violència masclista que 

especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril. 

http://tramits.gencat.cat/
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»b.5 Excepcionalment, si la dona no estava empadronada en un municipi de 

Catalunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràc-

ter estable. 

»8.2 En el cas que els sol·licitants no autoritzin el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies a consultar les dades, cal adjuntar al formulari de 

sol·licitud la documentació següent: 

»a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o NIE de la persona sol·licitant. 

»b) Certificat d'empadronament. 

»c) Resolució de reconeixement del grau de discapacitat. 

»d) Certificat de defunció, si s'escau. 

»e) Certificat de convivència o document que acrediti la convivència amb la 

dona víctima mortal de violència masclista en el moment de la defunció. 

»8.3 La presentació d'aquesta documentació no és necessària en cas que s'hagi 

aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència de l'Administració ac-

tuant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presenta-

ció i que les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l'a-

portació de documents es pot substituir per una declaració de la persona 

sol·licitant, que s'inclou a l'imprès de sol·licitud, en la qual declari que no 

s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació pre-

sentada. S'hi ha d'especificar l'expedient per al qual es va aportar la documen-

tació esmentada. 

»8.4 Les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de la indemnit-

zació no disposin de tots els documents requerits, se les ha d'informar detalla-

dament de les tramitacions corresponents per poder assolir la condició de be-

neficiàries de la indemnització.» 

 

 

En el termini de dotze mesos, el Govern ha de modificar o substituir el Decret 

80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de 

violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, 

del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 

la violència de gènere. 

 

Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d'in-

demnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista perquè pugui 

aprovar les disposicions necessàries per a l'efectivitat i el control de l'execució 

d'aquest Decret llei. 

Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 

llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 

pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 10 de març de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Hom-

rani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

1. Text del Projecte de decret llei pel qual s'estableix un règim transitori per a 

la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència 

masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, aprovat pel Govern a 

la sessió de data 10 de març de 2020. 

Documentació 

2. Memòria econòmica, primera versió, de 4 de març de 2020. 

3. Informe justificatiu de la Secretaria d'lgualtat, Migracions i Ciutadania, de 

4 de març de 2020. 

4. Versió del text del Projecte decret llei pel qual es modifica el Decret 

80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de 

violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, 

del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 

la violència de gènere, de 5 de març de de 2020. 

5. Informe jurídic, primera versió, de 5 de març de 2020. 

6. Comunicació d'inici de la tramitació, del secretari general al secretari del 

Govern, de 5 de març de 2020. 

7. Versió del text del Projecte decret llei pel qual es modifica el Decret 

80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de 

violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, 

del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 

la violència de gèenere, de 6 de març de de 2020. 

8. Memòria econòmica, segona versió, de 6 de març de 2020. 

9. Informe econòmic, de la Sub-directora general de Planificació i Gestió Pres-

supostària, de 6 de març de 2020. 

10. Informe jurídic, segona versió, de 9 de març de 2020. 

11. Versió del text del Projecte de decret llei pel qual s'estableix un règim transitori 

per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència 

masclista, previstes en el Decret 80/2015, de 26 de maig, de 9 de març de 2020. 

12. Informe jurídic, tercera versió, de 9 de març de 2020 

13. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 9 de març de 2020. 

14. Decret llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori 

per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de vio-

lència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, publicat al 

DOGC núm. 8083-12.03.2020. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament. 
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Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de març de 2020, 

ha pres coneixement del Decret llei 5/2020, de 12 de març, de modificació de 

la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic 

de Catalunya, publicat al DOGC 8084A, i ha manifestat que el termini de 30 

dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 

del Reglament del Parlament s’inicia el dia 16.03.2020. 

 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya 

 

Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 12 de març 

de 2020, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa 

SIG20PRE- 0327 - Projecte de decret llei de modificació de la Llei 29/2010, 

del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Polítiques Digi-

tals i Administració Pública.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de març de 

2020. 

 

 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

 

 

La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic 

de Catalunya, dota al sector públic de Catalunya en general i a l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya dels instruments jurídics necessaris per a l’ús 

dels mitjans electrònics en l’activitat ordinària i en la seva gestió interna, per 

tal que la prestació dels serveis als ciutadans, que s’ha de prestar sense solució 

de continuïtat, sigui en tot moment transparent, eficaç, eficient i de qualitat. 
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Des de la promulgació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, el Model català d’ad-

ministració electrònica es troba en una fase d’implementació que permet, amb 

plena operativitat i amb les garanties necessàries, la celebració de les sessions 

dels òrgans col·legiats que integren l’Administració de la Generalitat de Ca-

talunya a distància, mitjançant l’ús de mitjans electrònics. 

El Govern és l’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i l’Admi-

nistració de la Generalitat. Com a òrgan col·legiat, les seves decisions són 

derivades de les seves regles de funcionament, que han de garantir l’adequada 

composició, el secret de les seves deliberacions, i un procés de debat i votació 

previ a l’adopció de les seves decisions. Aquest funcionament s’articula ordi-

nàriament mitjançant sessions presencials, amb intercanvi d’exposició dels di-

ferents punts de vista, prèviament a l’adopció de les decisions que han de que-

dar-ne recollides a l’acta. D’igual manera, el Consell Tècnic, com a òrgan de 

suport al Govern, és determinant per a l’adequada preparació dels assumptes 

de Govern. 

El Govern de la Generalitat és igualment l’òrgan col·legiat superior de direc-

ció i coordinació de protecció civil de Catalunya, assumint un paper rellevant 

per adoptar decisions davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i 

de calamitats públiques. Al mateix temps, la garantia del seu funcionament és 

igualment garantia del funcionament ordinari de les institucions de la Genera-

litat. Per aquesta raó, en casos de força major o per preservar valors superiors, 

s’ha de possibilitar que les sessions de Govern i del Consell Tècnic es puguin 

celebrar a distància, amb subjecció en tot cas a estrictes regles que garanteixin 

l’exercici de les funcions que els corresponen. 

La situació de pandèmia que ha estat declarada per l’Organització Mundial de 

Salut en relació amb el corona virus causant del Covid 19 obliga, com a situ-

ació d’extraordinària i urgent necessitat, a introduir en l’ordenament jurídic 

una regulació específica que permeti que les reunions del Govern i del Consell 

Tècnic es puguin celebrar a distància, en situacions excepcionals que, preser-

vant la no posada en risc de la salut de les persones, permetin que pugui fun-

cionar ordinàriament. 

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’auto-

nomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta de la consellera de la Presidència i del conseller de Polítiques Di-

gitals i Administració Pública, i d’acord amb el Govern, 

 

 

S’addiciona una nova disposició addicional, la dotzena, a la Llei 29/2010, del 

3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que 

queda redactada de la manera següent: 

«Disposició addicional dotzena. Adaptació, de presencials a telemàtiques, de 

les sessions del Govern i del Consell Tècnic, en situacions de força major o 

de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques 

1. El Govern de la Generalitat pot constituir-se, convocar i celebrar sessions, 

adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força 

major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests 

efectes, la convocatòria de la sessió del Govern per part del president de la 
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Generalitat haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que 

justifica excepcionalment la celebració a distància. 

2. En les sessions que es celebrin a distància, les persones membres del Go-

vern i el secretari del Govern poden trobar-se en diferents llocs dins del terri-

tori català, sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerant també 

com els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, i de les persones 

que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què 

aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells 

en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. 

3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin inter-

ferències externes, la seguretat de les persones membres, el manteniment del 

quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberaci-

ons, i el secret d’aquestes. 

4. El que disposen els apartats anteriors és igualment aplicable al Consell Tèc-

nic, com a òrgan col·legiat de suport al Govern, corresponent la justificació 

de la celebració a distància al president de l’òrgan.» 

 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 

llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 

pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 12 de març de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència; Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Políti-

ques Digitals i Administració Pública 

 

1. Certificat del secretari del Govern. 

2. Decret llei de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels 

mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern. 

4. Memòria justificativa sobre la necessitat i urgència del decret llei. 

5. Informe jurídic. 

6. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 

sobre la conformitat de la documentació. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament. 
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Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de març de 2020, 

ha pres coneixement del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents 

en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pú-

blica, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus 

SARS-CoV-2, publicat al DOGC 8084A, i ha manifestat que el termini de 30 

dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 

del Reglament del Parlament s’inicia el dia 16.03.2020. 

 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

 

Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 12 de març 

de 2020, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0328 - Projecte de decret llei de mesures ur-

gents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació 

pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus 

SARS-CoV-2.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de març de 

2020. 

 

 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

 

 

L’avanç de la pandèmia del coronavirus (COVID-19) és una situació de 

desenvolupament ràpid, que no només genera riscos sobre la salut pública, 

sinó també per a les perspectives econòmiques i el funcionament dels mercats 

financers. En el context actual d’alerta sanitària, la prioritat del Govern de 
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Catalunya és garantir la salut dels ciutadans i ciutadanes. Al mateix temps, 

s’està realitzant un seguiment estret dels desenvolupaments i de les seves po-

tencials implicacions per a l’economia catalana i l’economia global, per tal 

d’activar les mesures més adequades per minimitzar els riscos subjacents. 

Hi ha tres vies principals a través de les quals el coronavirus afecta l’economia.  

En primer lloc a partir d’un xoc d’oferta o de producció que afecta les cadenes 

de valor o de subministrament globals. El fet que la Xina sigui el principal 

proveïdor mundial de béns intermedis industrials fa que les cadenes de valor 

globals es vegin afectades per interrupcions en les cadenes de producció, fet 

que pot derivar en aturades en la producció de béns finals i reducció de vendes. 

El xoc en l’oferta pot afectar sobretot empreses importadores que depenguin, 

en un grau elevat, del mercat xinès, mentre que les que disposin d’un mercat 

de proveïdors diversificat seran més resilients.  

Un segon factor d’impacte sobre l’economia és que un xoc de demanda pot 

frenar la demanda mundial de béns i serveis, sobretot en les economies avan-

çades, i afectar la despesa dels consumidors i la situació financera de les em-

preses, especialment de les pimes i dels autònoms, que podrien experimentar 

tensions de liquiditat. La reducció dels moviments internacionals de persones 

des de l’inici de la pandèmia fa que els sectors vinculats a aquests moviments 

es vegin especialment afectats. Aquest és el cas del sector turístic, que repre-

senta aproximadament un 12% del VAB de Catalunya. A més, les empreses 

vinculades a la logística i a les indústries culturals i esportives també podrien 

patir un alentiment de l’activitat. 

Una darrera via per la qual el coronavirus podria afectar l’activitat econòmica 

és per una reducció de la confiança, que es traduiria en menor consum i inver-

sió. La inversió és un dels principals determinants del creixement econòmic a 

llarg termini i, per tant, les mesures que vagin adreçades a reforçar la confiança 

i ajudin a estabilitzar la inversió tindran un impacte més dilatat en el temps.  

Tenint en compte les consideracions exposades, les darreres previsions de 

creixement publicades per l’OCDE a principis de març ja preveuen un deteri-

orament del context macroeconòmic i revisen a la baixa les previsions de les 

principals economies europees per al 2020. En termes globals, l’OCDE ha 

revisat a la baixa el creixement mundial en 0,5 punts, fins al 2,4%, tot i que si 

l’avanç del coronavirus fos més extens i durador, el creixement es podria re-

duir pràcticament a la meitat d’aquest valor, fins a l’1,5%.  

L’impacte del coronavirus en l’economia no dependrà només de la intensitat 

i durada del brot, sinó que també serà clau la resposta dels governs. A la zona 

euro, la política monetària pot jugar un paper rellevant quant a la provisió de 

liquiditat, malgrat el reduït marge de maniobra de què disposa pel que fa als 

tipus d’interès, que ja estan en nivells molt baixos. Altres mesures d’estímul 

seran cabdals per reforçar la confiança i minimitzar l’impacte, les quals com-

prenen, entre d’altres, expansions quantitatives (compra d’actius dels bancs 

comercials), operacions de finançament a més llarg termini i relaxació dels 

requeriments de capital contracíclics dels bancs. 

La Comissió Europea (CE) ha anunciat la mobilització de 25.000 milions 

d’euros (7.500 milions dels quals provindran dels fons estructurals) dirigits a 

reforçar els sistemes de sanitat pública, les pimes, el mercat laboral i altres 

elements sensibles de l’economia. En el cas concret d’Itàlia la CE ha anunciat 

que qualsevol despesa pressupostària en relació amb les actuacions que s’ac-

tivin per donar resposta al brot de Covid-19 quedarà exclosa del càlcul del 
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saldo estructural i no es tindrà en compte per al compliment de les normes 

fiscals. Aquesta mesura es preveu que es faci extensible a la resta d’estats 

membres. 

En qualsevol cas la coordinació d’iniciatives de política monetària i fiscal en 

l’àmbit internacional serà essencial per tal d’assegurar un suport òptim a les 

llars, empreses i autònoms que experimentin caigudes transitòries de la seva 

renda. Així com també serà imprescindible aquesta cooperació internacional 

per fer front a un xoc que combina interrupcions en les cadenes de subminis-

traments, caiguda de la confiança i contagi de la por. En aquest sentit, cal tenir 

present que l’estabilització econòmica dependrà en gran mesura de les accions 

de les autoritats de salut pública, a les quals caldrà donar suport i reforçar amb 

els recursos que siguin necessaris. Sobre la base de tot això, mitjançant aquest 

Decret llei, el Govern de la Generalitat proposa un primer paquet de mesures 

fiscals i financeres que tenen com a objectiu, entre d’altres, alleugerir possi-

bles tensions de tresoreria de les empreses i dels autònoms, així com ajudar a 

reforçar les mesures de contenció del coronavirus. 

Per tot el que s’ha exposat, resulta necessari i urgent adoptar un seguit de me-

sures en diversos àmbits que coadjuvin les que ja s’han adoptat, i que perme-

tin, d’una banda, ampliar l’assistència, sobretot en l’àmbit de la informació als 

ciutadans. Per aquesta raó a l’article 1 s’adopten mesures que fan referència 

als telèfons d’informació i d’atenció ciutadana 061 i 012, que determinen que 

el primer sigui gratuït i el segon ampliï els períodes temporals d’assistència. 

D’alta banda, es constata que els efectes de la pandèmia tenen una incidència 

negativa molt directa en l’àmbit de l’economia, fet que requereix adoptar de 

manera urgent mesures que coadjuvin a evitar el seu alentiment i, fins i tot, 

recessió amb els efectes negatius que això pot comportar en relació amb l’es-

tabilitat del treball. Tot plegat sense oblidar les situacions personals de qui, 

amb rendes reduïdes, es veu més directament afectat per la situació actual.  

Amb aquest objectiu, el Decret també estableix un seguit de mesures tant en 

l’àmbit pressupostari com el fiscal i financer. Respecte de les primeres, a què 

fa referència l’article 2, destaca el destinar, dins de les disponibilitats pressu-

postàries fons del Fons de Contingència previst en l’actual pressupost prorro-

gat, a finalitats concretes relacionades directament amb l’objecte d’aquest De-

cret llei, corresponent al Govern, en atenció a les situacions específiques, 

adoptar les mesures adients. Des de la perspectiva financera, i per tal d’evitar 

com s’ha indicat una eventual recessió de l’economia catalana i garantir l’es-

tabilitat dels llocs de treball, s’articulen, mitjançant l’Institut Català de Finan-

ces i les entitats que en depenen, com a òrgans especialitzats de la Generalitat 

de Catalunya, línies d’aval i de finançament destinades a petites i mitjanes 

empreses. En concret i per garantir el risc que assumeixi l’Institut Català de 

Finances i Avalis davant les entitats financeres, per raó dels crèdits que aques-

tes atorguin per finançar activitats destinades a pal·liar els efectes de la pan-

dèmia, el Govern ha de constituir per l’import de 188 milions d’euros en 5 

anys un fons que garanteixi el 75% del risc que assumeixi aquestes entitats. 

En relació amb l’àmbit fiscal, es constata que un dels sectors més directament 

afectat pels efectes de l’actual pandèmia és el sector turístic, sobre el qual 

gravita l’impost sobre estades turístiques creat per la Llei 5/2012, del 20 de 

març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 

sobre les estades en establiments turístics és per això que s’ajorna el termini 

per presentar les autoliquidacions que s’haurien de produir entre el dia 1 i 20 

d’abril de 2020 als dies 1 i 20 d’octubre del mateix any. 
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En l’àmbit de la contractació pública, atesa la problemàtica que es produeix 

en relació amb el subministrament, sobretot en l’àmbit sanitari, però també en 

altres àmbits com transports i telecomunicacions, i les necessitats imperioses 

que han de ser objecte de cobertura, fan indispensable activar el mecanisme 

de la contractació d’emergència prevista en la normativa reguladora del sector 

públic, per a aquests subministraments. Per això, s’insta el Govern que de ma-

nera immediata aprovi un acord en el qual determini els sectors i subministra-

ments que resten afectats per la pandèmia en els quals s’autoritza amb caràcter 

general la contractació d’emergència. Amb aquest acord es pretén agilitar al 

màxim la tramitació dels corresponents expedients.  

Finalment, en el Decret llei s’insta el Govern que porti a terme determinades 

actuacions en relació amb l’àmbit concret de Fira Internacional de Barcelona 

que, com a conseqüència de la pandèmia, ha vist reduïda molt substancialment 

la seva activitat, fet que ha afectat de manera essencial la seva situació econo-

micofinancera. Per això, s’insta el Govern que adopti mesures en relació amb 

les aportacions que el consorci esmentat i, en virtut dels actuals pactes subs-

crits, ha d’efectuar en favor de l’entitat Fira 2000, SA, respecte de la qual 

s’autoritza el Govern a adoptar les mesures pressupostàries adients per garan-

tir la seva estabilitat patrimonial.  

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació de-

riva de la qualificació de pandèmia de l’actual situació sanitària que requereix 

l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació 

creada i que no es poden ajornar, fins i tot mitjançant la utilització de mitjans 

legislatius d’urgència a un moment posterior. 

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, da-

vant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació sanitària 

actual, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret 

llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 

n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 

consideració d’urgents i convenients.  

Aquest Decret llei conté sis articles, als quals hem fet esment abans i una dis-

posició final.  

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 

amb la deliberació prèvia del Govern, 

 

 

1.1. S’autoritza el Govern a adoptar les mesures adients dirigides a establir la 

gratuïtat del servei prestat pel telèfon 061 que gestiona l’entitat Serveis 

d’Emergències Mediques, SA, adscrit al Departament de Salut. 

1.2. S’autoritza el Govern a adoptar les mesures adients per tal que la prestació 

dels serveis del telèfon d’atenció ciutadana 012 s’estengui als caps de setmana, 

fins que no s’acordi el contrari, segons l’evolució de la pandèmia a Catalunya. 

 

El Govern ha de destinar dins de les disponibilitats pressupostàries, fons pro-

vinents del Fons de Contingència amb la finalitat d’atendre necessitats direc-
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tament relacionades amb la pandèmia objecte del present Decret. Correspon 

al Govern, mitjançant un acord, determinar les actuacions concretes que han 

de ser objecte del que es preveu en aquest article. 

 

Amb l’objectiu de mantenir l’activitat econòmica i l’estabilitat del llocs de 

treball en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses, el Govern de la Generali-

tat de Catalunya ha de constituir un fons per un import màxim de 188 milions 

d’euros a dotar en un període de 5 anys amb les finalitats següents: 

a) 177.500.000,00 euros per garantir el risc que assumeixin l’Institut Català 

de Finances i Avalis de Catalunya, SGR en garantia del 75% del principal dels 

préstecs que les entitats financeres atorguin a les petites i mitjanes empreses 

per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el present Decret llei. 

b) 10.000.000,00 euros per aportar al Fons de Provisions Tècniques d’Avalis 

de Catalunya, SGR. 

 

De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquida-

cions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al 

període de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020, serà entre els dies 1 

i 20 d’octubre del 2020.  

 

El Govern de la Generalitat, mitjançant un acord ha de determinar els serveis 

i subministraments que pel fet de ser essencials per portar a terme la lluita 

contra la pandèmia del SARS-CoV-2 poden fer ús del mecanisme de la con-

tractació d’emergència, previst en la normativa vigent que regula els contrac-

tes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la 

resta de normativa que sigui d’aplicació. 

 

El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries en relació amb el cànon a 

satisfer en l’exercici 2020 per part de Fira Internacional de Barcelona a favor 

de Fira 2000, SA, per tal de garantir la continuïtat i estabilitat de l’activitat 

firal que s’ha vist afectada com a conseqüència de la pandèmia del SARS-

CoV-2. Amb aquest objectiu, aquestes mesures es podran concretar en la re-

ducció en la quantia que es fixi del cànon esmentat. L’eventual compensació 

per aquesta pèrdua d’ingrés per l’entitat Fira 2000, SA es podrà assumir en els 

termes que legalment determinin els socis de l’entitat esmentada, i en atenció 

al pacte de socis vigent actualment. 

 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 

llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 

pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 12 de març de 2020 

Joaquim Torras i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 

i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 



Dossier Ple 51 

 

19 

 

 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 12.3.2020. 

2. Comunicat al secretari del Govern. 

3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008. 

4. Informe jurídic. 

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament. 
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Acord: la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2020, 

ha pres coneixement del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 

transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, publicat 

al DOGC 8089, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament 

el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Par-

lament s’inicia el dia 20.03.2020. 

 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per  

assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada pel president de 

la Generalitat per a la sessió del Govern del dia 17 de març de 2020, 

 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de març de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0336 - Projecte de decret llei de mesures ur-

gents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, 

de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 17 de març de 

2020. 

 

 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

 

Mitjançant el Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria 

assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal 

de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19, es 

van acordar pel Govern de la Generalitat un seguit d’actuacions per tal de llui-

tar contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a 
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conseqüència de la pandèmia. Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de 14 

de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 

crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha declarat el referit estat d’alarma, 

que permet, d’acord amb el seu contingut i respecte de les competències de la 

Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de caràcter indirecte 

que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de març. 

És per això, que aquest Decret llei, d’acord i en el març del Reial decret 

463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de con-

tractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris 

i transparència. En relació amb la contractació pública, tot i la suspensió dels 

tràmits administratius en els termes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, 

es fa necessari adoptar determinades mesures en relació amb el compliment 

de determinats contractes actualment vigents en sectors d’activitat molt afec-

tats per la situació generada. En concret, en matèria de neteja, transport esco-

lar, centres especials d’ensenyament i vigilància així com en relació amb 

aquells que afecten al control de les obres que han estat licitades per l’Admi-

nistració de la Generalitat de Catalunya. 

Igualment, es preveu la possibilitat d’implementar meses de contractació que 

es reuneixin sense l’assistència presencial, tot respectant la publicitat i, per 

tant, la transparència exigible per la normativa de la llei de contractes del sec-

tor públic. Igualment i en virtut de les competències que té la Generalitat de 

Catalunya en relació amb els ens locals, s’autoritza, en determinats supòsits, 

a emprar la tramitació d’emergència que portin a terme els esmentats ens ter-

ritorials. 

Finalment, també en matèria de contractació s’autoritza el Centre de Teleco-

municacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya a 

emprar els procediments d’emergència en un seguit de serveis i subministra-

ments de caràcter essencial. En relació amb el transport públic, es preveu la 

necessitat de valorar l’impacte que la disminució dels ingressos tarifaris han 

de tenir en el sistema de transport i les obligacions de quantificació que cor-

responen en aquest sentit als operadors, prestataris del servei de transport pú-

blic afectat. En l’àmbit de matèria tributària i en la línia prevista amb caràcter 

general pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, es fa respecte a tributs propis 

una previsió semblant a la prevista amb caràcter general respecte del sistema 

tributari i això per garantir el principi de seguretat jurídica. 

En l’àmbit de transparència i per tal de garantir el dret d’accés a la informació 

pública dels ciutadans fent-lo compatible amb la situació de l’estat d’alarma, 

es preveu que les sol·licituds d’accés a la informació publica únicament es 

podran presentar pels mitjans electrònics habilitats. 

Igualment, atesa la situació d’alarma es fa necessari regular amb urgència el 

règim jurídic dels residus sanitaris fent modificacions puntuals i temporals en 

la normativa que els regula actualment, als efectes de garantir adequadament 

el seu tractament i la no afectació a la població, així com regular de forma 

transitòria determinants supòsits de compatibilitat en relació amb el personal 

sanitari, el que es objecte de regulació en la disposició transitòria. 

En l’àmbit dels ajuts es preveu sota determinades condicions un ajut màxim 

de dos mil euros els treballadors autònoms per tal de pal·liar l’efecte en l’es-

mentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció en l’activitat eco-

nòmica. 
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Finalment, s’estableixen en sengles disposicions addicionals un seguit d’ha-

bilitacions per tal de implementar les mesures a què es refereixen tant el propi 

Decret llei como les que se’n deriven del Reial decret 463/2020, de 14 de 

març, així com, atès que en casos de força major o per preservar valors supe-

riors, s’ha de fer possible que les sessions dels òrgans col·legiats de les admi-

nistracions locals de Catalunya i dels òrgans d’assistència i suport es puguin 

celebrar a distància, amb subjecció, en tot cas, a estrictes regles que garantei-

xin l’exercici de les funcions que els corresponen, això, atesa la situació de 

pandèmia que ha estat declarada per l’Organització Mundial de la Salut en 

relació amb el coronavirus causant del COVID-19, obliga, com a situació de 

necessitat extraordinària i urgent, a introduir una regulació que permeti que 

les reunions dels òrgans col·legiats de les administracions locals es puguin 

celebrar a distància, en situacions excepcionals que, preservant la no posada 

en risc de la salut de les persones, permetin que els òrgans de govern i de 

suport i assistència dels municipis que li són propis puguin funcionar ordinà-

riament. 

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació de-

riva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que 

requereix l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, en la mesura del 

possible, la situació creada i que no poden ajornar-se fins i tot mitjançant la 

utilització de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior. 

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, pot 

dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els 

termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 

n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 

consideració d’urgents i convenients. 

Aquest Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i 

dos disposicions finals. 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 

amb la deliberació prèvia del Govern, 

 

 

 

1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a par-

tir del 13 de març de 2020, comporta la impossibilitat d’executar les prestaci-

ons de determinats contractes subscrits pels òrgans de contractació competents 

del Departament d’Educació, dels consells comarcals i dels ens locals; es de-

clara la suspensió de l’execució dels contractes dels centres educatius que tin-

guin algun dels objectes següents: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, 

gestió d’unitats d’escolarització compartida, traducció de llenguatge de sig-

nes, menjador escolar i transport escolar de les llars d’infants, escoles d’edu-

cació infantil i primària, Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, 

escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres 
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d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, cen-

tres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors. 

1.2 La suspensió de l’execució d’aquests contractes, en el marc del que esta-

bleix l’article 208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà 

l’abonament al contractista, per part de l’Administració contractant, dels im-

ports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte, 

les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les 

pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per obligació contractual, si 

escau, i de l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que 

s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió. Aquests abona-

ments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits 

als esmentats contractes, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, 

l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball. 

1.3 L’abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de 

l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a 

cada contracte s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractu-

als. 

1.4 La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des del 

dia 14 de març de 2020 fins a la data en què s’aixequi l’ordre de tancament 

dels centres educatius esmentats. 

1.5 En cas que s’aixequi l’acta de suspensió de l’execució del contractes que 

preveu l’article 208.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es 

considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei. 

1.6 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-

19, la Instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, 3/2020 de 

13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplica-

ció al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu del coronavirus SARS-CoV-2, , els departaments de la Generalitat i el 

sector públic han establert plans de contingència per restringir la prestació 

presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics. Atès que aquestes mesu-

res comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes vincu-

lats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de seguretat i vi-

gilància o de neteja o manteniment, es declara amb efectes del dia 16 de març 

de 2020 la suspensió d’execució d’aquests contractes amb els mateixos efectes 

previstos als punts 2 a 5 de l’article anterior. En cas que a causa de les mesures 

adoptades es produeixi una reducció de les prestacions objecte del contracte, 

l’òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen re-

alitzant, si bé en el cas que la prestació objecte del contracte resulti inneces-

sària, tal i com s’ha indicat, es produirà la suspensió total. 

 

Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o 

actes administratius de suspensió de l’execució de contractes, en els mateixos 

termes i per a les mateixes circumstàncies que s’estableixen en l’article ante-

rior. 

 

La suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest Decret llei 

en cap cas es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de re-

gulació d’ocupació. 
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De conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència requerides 

davant la situació actual, les meses de contractació que es convoquin durant 

aquest període per a l’obertura d’ofertes econòmiques i/o d’altres criteris ava-

luables automàticament a través de l’eina del Sobre Digital 2.0, en aquells 

procediments de contractació promoguts pels diversos departaments de l’Ad-

ministració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com pels 

ens locals, podran desenvolupar-se sense l’assistència presencial dels mem-

bres de les meses i la resta de persones interessades. D’acord amb el que esta-

bleix l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, si bé l’eina del Sobre Digital 2.0 ofereix les garanties de trans-

parència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública, és reco-

manable que en aquestes obertures s’utilitzi qualsevol dels mitjans electrònics 

existents que assegurin el seguiment telemàtic en directe per part de la resta 

de membres de la mesa de contractació i les persones interessades. efectes 

Amb aquest objectiu, l’òrgan de contractació haurà de proporcionar un enllaç 

que permeti fer aquest seguiment. 

En el cas excepcional en què no es pugui garantir el seguiment telemàtic en 

directe per part dels membres de la mesa i les terceres persones interessades 

en el procediment de licitació, s’ha de certificar que l’obertura de les proposi-

cions econòmiques i/o d’altres criteris avaluables automàticament, s’ha realit-

zat amb totes les garanties i, en qualsevol cas, es notificarà als interessats 

l’acta de la sessió, al més aviat possible. 

 

5.1 L’adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels 

òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats públiques 

adscrites, vinculades o dependents i de les entitats locals situades dins l’àmbit 

territorial de Catalunya per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat 

d’actuar de manera immediata, a l’empara del que preveu l’article 120 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic.. 

5.2 D’acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els con-

tractes que hagin de celebrar-se per l’Administració de la Generalitat de Ca-

talunya, entitats adscrites, vinculades o dependents del seu sector públic i les 

entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre les ne-

cessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 

pel Govern o pels diferents departaments per fer front al COVID-19, els re-

sultarà d’aplicació la tramitació d’emergència. 

 

6.1 Els contractes d’obra i de serveis o assistències vinculats, contractats per 

l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic es declaren suspesos, 

llevat d’aquells vigents contractats per emergència o d’aquells que per el seu 

caràcter bàsic o estratègic l’òrgan de contractació decideixi mantenir la seva 

execució encara que sigui parcial. La suspensió de les obres haurà d’anar 

acompanyada de les mesures de seguretat oportunes. 

6.2 Per a garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes 

esmentats, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat eco-

nòmica i l’estabilitat dels llocs de treball, el Govern autoritza als òrgans de 



Dossier Ple 51 

 

25 

 

contractació a abonar en concepte de pagament anticipat, a compte del preu 

del contracte, un import igual al de la darrera certificació d’obra o factura del 

contracte de servei o assistència a l’obra. Aquest pagament en tot cas haurà de 

garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit 

al contracte i no podrà superar el preu final del contracte. Una vegada aixecada 

la suspensió del contracte, l’import d’aquest pagament anticipat es deduirà 

dels pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pen-

dent d’execució del contracte. 

6.3 L’acceptació d’aquest pagament per part dels contractistes, suposarà la 

seva renuncia a percebre cap altre import en concepte d’indemnització derivat 

de la suspensió del contracte en aplicació d’aquest Decret llei. 

6.4 La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des de 

l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, fins a la data en què es doni ordre d’ai-

xecar la suspensió. 

6.5 El present Decret llei es considera suficient perquè els efectes de la sus-

pensió dels contractes es faci efectiva, sense necessitat d’aixecar acta de sus-

pensió. En cas que es decideixi aixecar acta de suspensió de l’execució del 

contracte, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest 

Decret llei. Amb la suspensió de les obres s’adoptaran les mesures de seguretat 

necessàries. 

 

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Genera-

litat de Catalunya podrà contractar pel procediment d’emergència els següents 

serveis i subministraments: ordinadors portàtils, llicències de programari, am-

pliació de les infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evo-

lució d’aplicacions mòbils de servei a la ciutadania, canals de provisió de ser-

veis i solucions TIC urgents, serveis de suport a l’espai BITAL i altres serveis 

i subministraments que siguin necessaris per garantir la prestació dels serveis 

de la Generalitat i del seu sector públic mentre duri la situació d’excepciona-

litat. 

 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Decret 203/2015, de 15 de setembre, 

pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els siste-

mes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, 

que resta redactat de la manera següent: 

«18.1 El Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya fun-

ciona mitjançant un servei de guàrdies que s’assignen, segons un sistema de 

rotació, als metges i personal d’infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pú-

blica.» 
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9.1 Durant els temps que duri el període d’alarma i emergència sanitària, els 

residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris procedents de l’acti-

vitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i 

que tenen la consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestio-

naran de la manera següent: 

a) Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, 

s’han de recollir en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats. 

b) La resta de residus procedents de l’atenció sanitària a aquests pacients, com 

són els equips EPI, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, 

tubuladures i altres, s’han de recollir en doble bossa de galga 220, de capacitat 

fins a 240 litres i amb tancament de seguretat. 

9.2 Tots aquets residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu 

transport exterior i el tractament com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sani-

taris). 

 

S’incorpora la infecció per Covid-19 a l’annex del Decret 27/1999, de 9 de 

febrer, de la gestió de residus sanitaris, que conté la relació de residus capaços 

de transmetre les infeccions que generen els residus sanitaris específics. 

 

Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d’afrontar la pandèmia 

SARS-CoV-2 i durant la vigència del present Decret llei, es declara d’interès 

públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvo-

lupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses pú-

bliques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord 

GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l’Acord del 

GOV/185/2019, de 17 de desembre,  i consegüentment, esdevé compatible 

l’exercici d’aquestes activitats públiques. 

En aquest cas, no és necessari obtenir l’autorització expressa i formal prèvia 

a l’exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració res-

ponsable. 

 

 

Durant el temps que estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció 

adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la prevenció i el control de 

la infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d’accés a la informació pública 

es poden presentar, únicament, per mitjans electrònics. 

 

 

Amb l’objectiu de garantir l’adequada protecció de les persones usuàries del 

transport públic, s’ha d’incloure dins les previsions econòmiques les possibles 
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necessitats econòmiques més elevades resultat de l’increment de les despeses 

dels operadors de transport públic com a conseqüència de necessitats de re-

cursos materials i personals més grans, així com de l’impacte que la previsible 

disminució dels ingressos tarifaris tindrà en el sistema de transport. Les auto-

ritats de transport metropolità competents en el territori o, en defecte d’auto-

ritat, les administracions competents que en siguin titulars, centralitzaran tota 

la informació de majors necessitats econòmiques dels seus respectius siste-

mes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions plante-

jades pels operadors prestataris del servei de transport públic afectats. 

 

 

En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels 

tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i 

pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma 

establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 

d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-

19. 

 

 

15.1 S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import 

màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballado-

res autònomes en situació d’alta al règim especial del treballadors autònoms 

de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que 

figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord 

amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora 

acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a con-

seqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no dis-

posin de fons alternatives d’ingressos. 

15.2 Per accedir a aquest ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el 

mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En 

el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA infe-

rior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des 

de l’alta. 

15.3 Aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva 

fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i 

serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, pú-

blics o privats, destinat a la mateixa finalitat. 

15.4 Es faculta el departament competent en matèria de treball autònom per 

dictar les instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiva aquesta 

prestació. 
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Habilitar els consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes i di-

rectors i directores d’organismes i entitats del sector públic per a la suspensió 

de l’execució d’altres contractes. 

1. En cas que el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Go-

vern de l’Estat o el Congrés de Diputats estableixi el tancament d’altres tipus 

d’equipaments públics, centres de treball o activitats públiques que comportin 

la impossibilitat de l’execució de contractes públics, es faculta els consellers i 

conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya a dictar les resolucions 

corresponents de suspensió d’execució dels contractes en els termes establerts 

en els apartats 2 a 5 de l’article 1. Les resolucions de suspensió podran afectar 

també les entitats del sector públic vinculades o dependents dels departaments 

corresponents. En cas que per necessitats concretes la suspensió fos parcial 

cada òrgan de contractació determinarà quines prestacions es continuaran exe-

cutant. 

2. Així mateix es faculta els consellers i conselleres de la Generalitat i els 

presidents i presidentes i directors i directores d’organismes i entitats del sec-

tor públic a adoptar les mesures necessàries per garantir la tramitació dels pa-

gaments en el cas que es mantingui l’execució dels contractes fins que aquest 

Decret llei deixi d’estar en vigor i sense perjudici de realitzar posteriorment 

els tràmits necessaris d’acord amb la legislació vigent. 

 

Es faculta el Govern amb caràcter general o els consellers i conselleres de la 

Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les seves respectives competències, per 

tal d’adoptar les mesures adients que permetin que els tràmits administratius 

presencials que no restin afectats per la suspensió establerta pel Reial decret 

463/2020, de 14 de març, puguin, si això es factible, ser realitzats per els ad-

ministrats mitjançant medis telemàtics. 

 

1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-

se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, 

quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i 

calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà 

de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excep-

cionalment que se celebri a distància. 

2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels 

òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s’asseguri, 

per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la 

identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les 

seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la 

interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels 

mitjans durant la sessió. 

3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin inter-

ferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteni-

ment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i 

deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions.  



Dossier Ple 51 

 

29 

 

4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure 

la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital. 

 

 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte el que disposen els articles 1, 

2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25 de març de 2020. 

 

Les modificacions a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret llei si afecten 

disposicions de rang reglamentari continuen mantenint el seu rang normatiu. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 

llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 

pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 17 de març de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 

i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 17.03.2020. 

2. Comunicat al secretari del Govern. 

3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008. 

4. Informe jurídic. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament. 
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Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2020, 

ha pres coneixement del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació 

parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria 

de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 

de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres 

mesures complementàries, publicat al DOGC 8095A, i ha manifestat que el 

termini de 30 dies perquè  el Parlament el controli pel procediment que esta-

bleix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 26.03.2020. 

 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 

suplència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 

8088, de 18.3.2020), 

 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 24 de març de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0362 - Projecte de decret llei de modificació 

parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria 

de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 

de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres 

mesures complementàries.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, 24 de març de 2020. 

 

 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 
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La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front 

a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia generada 

pel coronavirus COVID-19. En primer lloc, el Govern va aprovar el Decret 

llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pres-

supostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els 

efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. Aquest va anar 

seguit del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 

transport públic i en matèria tributària i econòmica, que donava continuïtat a 

les mesures. El capítol I del Decret llei 7/2020, de 17 de març conté diverses 

mesures relatives a la contractació pública, l’entrada en vigor de les quals va 

quedar ajornada, mesures que s’orienten a garantir la continuïtat en els paga-

ments dels contractes públics i determinar l’abast de les indemnitzacions per 

danys i perjudicis dels contractistes amb l’objectiu últim del manteniment dels 

llocs de treball. 

Paral·lelament, s’ha aprovat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de me-

sures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 

COVID-19, que regula un conjunt de mesures en matèria de contractació pú-

blica que constitueixen un règim singular respecte de la legislació bàsica sobre 

contractes del sector públic, ja que en lloc d’aplicar la regla general del prin-

cipi de risc i ventura del contractista, estableixen que l’entitat contractant 

haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per 

aquest durant el període de suspensió, després de fer la sol·licitud i l’acredita-

ció de la seva realitat, efectivitat i quantia de forma fefaent per part del con-

tractista. Davant d’aquesta regulació resulta necessari efectuar determinades 

adaptacions del que es va aprovar mitjançant el Decret llei 7/2020, 17 de març, 

que es porta a terme al capítol I, articles 1 a 4 del present Decret llei. 

Per altra part, tant la normativa estatal com la de la Generalitat de Catalunya 

esmentada no contenen mesures en l’àmbit subvencional, tot i que les actua-

cions de foment s’han vist greument afectades per aquesta situació, per això 

resulta necessari establir mesures en l’àmbit de les subvencions per pal·liar els 

efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com als perceptors que es 

poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment rellevant en l’àmbit 

cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels seus objec-

tius i actuacions.  

Per això, d’una banda s’han de donar viabilitat als projectes, actuacions i ac-

tivitats als quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impe-

dit el compliment de les finalitats per a les quals han estat atorgades les sub-

vencions i, per altra, es considera convenient que els òrgans concedents de les 

subvencions facin ús de les eines de la normativa aplicable en matèria de sub-

vencions i a la corresponent al procediment administratiu comú, per tal de 

flexibilitzar al màxim i afavorir el compliment de la finalitat de la concessió 

de les subvencions per part dels beneficiaris, mesures que s’estableixen al 

capítol II, article 5, d’aquest Decret llei. 

Al capítol III, als articles 6 i 7, s’estableixen una seguit de mesures extraordi-

nàries per a les persones jurídiques del sector públic de la Generalitat de Ca-

talunya sotmeses a l’àmbit d’aplicació de l’article 81 del text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 

24 de desembre, tant pel que fa al funcionament dels seus òrgans de govern, 
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com a la flexibilització dels terminis de formalització i auditoria de comptes 

que s’hi indiquen. 

En l’àmbit tributari, en el capítol IV, article 8, i en l’àmbit de competències 

de l’Agència Catalana de l’Aigua, com a organisme que gestiona el cànon de 

l’aigua, tribut ambiental afectat al finançament de la despesa pública vincu-

lada al cicle integral de l’aigua, es considera que la reducció temporal dels 

tipus de gravamen d’aquest tribut pot ser una mesura que no només compensi 

els efectes econòmics de l’actual situació sobre famílies i indústries, sinó que 

contribueixi a la reactivació de l’economia catalana. 

Aquestes reduccions, que es vehiculen a través de l’aplicació d’un coeficient 

0,5 sobre els tipus domèstic, industrial general i específic, sobre els valors dels 

paràmetres de contaminació que permeten determinar el tipus industrial indi-

vidualitzat en funció de la càrrega contaminant abocada, i sobre els valors fi-

xats per al càlcul de les quotes corresponent a usuaris industrials per a la pro-

ducció d’energia elèctrica, i a usuaris ramaders, aplicables a consums efectuats 

durant els mesos d’abril i maig de 2020, es tradueixen, en definitiva, en una 

bonificació de la quota a satisfer per aquest període. Així mateix i atesa la 

situació d’aïllament de la població amb l’increment de consum que comporta, 

es fa necessari protegir els més vulnerables. En aquest sentit també s’ha con-

siderat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa social 0 per a persones 

especialment vulnerables, d’acord amb el que preveu l’article 69.8 del text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, en tots els trams de consum que assolei-

xin, i no només en el primer tram.  

Finalment, i en relació amb les disposicions addicionals, la primera estableix 

determinades habilitacions sobre les previsions contractuals esmentades, la 

segona completa l’article 3 del Decret llei 6/2020, de 12 de març, autoritzant 

el Govern per avalar l’operació a la qual es refereix el precepte esmentat i la 

tercera estableix un règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19 

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació de-

riva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que 

requereix l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui, 

la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització 

de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior. 

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, da-

vant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròr-

roga esmentada, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma 

de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Cata-

lunya. 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 

n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 

consideració d’urgents i convenients. 

Aquest Decret llei conté quatre capítols, vuit articles, tres disposicions addici-

onals, una disposició transitòria i una disposició final. 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 

amb la deliberació prèvia del Govern, 
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Es modifica l’article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redac-

tat de la manera següent: 

«1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a 

partir del 13 de març de 2020, comporta la impossibilitat d’executar les pres-

tacions de determinats contractes de prestació successiva subscrits pels òrgans 

de contractació competents del Departament d’Educació, dels consells comar-

cals i de les entitats locals, es declara la suspensió de l’execució dels contractes 

dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents: contractes de 

neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d’unitats d’escolarització compartida, 

traducció de llenguatge de signes i transport escolar de les llars d’infants, es-

coles d’educació infantil i primària, instituts d’ESO, batxillerat i formació pro-

fessional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, 

centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservato-

ris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors. 

Aquesta suspensió tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de març i fins 

que s’acordi l’aixecament del tancament dels centres escolars. 

1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-

19, la Instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, 3/2020 de 

13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplica-

ció al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu del coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el 

sector públic han establert plans de contingència per restringir la prestació 

presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics i atès que aquestes mesu-

res comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes de pres-

tació successiva vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com 

els de neteja, seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, jardineria o al-

tres, així com en els contractes de centres i establiments competència del De-

partament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’administració o entitat con-

tractant podrà declarar la suspensió d’aquests contractes des del moment en 

què resulti impossible la seva execució mitjançant l’aixecament de l’acta cor-

responent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures adoptades 

es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, l’òrgan de 

contractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, i si 

aprecia la conveniència de suspendre les prestacions per raons de salut pública 

i minimització de risc dels treballadors, n’acordarà la suspensió total.  

1.3 La suspensió dels contractes previstos en els apartats anteriors comportarà 

en tots els casos l’abonament al contractista, per part de l’Administració o 

entitat contractant, dels danys i perjudicis efectivament soferts per aquest du-

rant el període de suspensió, d’acord amb el que estableix l’article 34.1 del 

Reial decret llei 8/2020. En els contractes de neteja i de seguretat i vigilància 

s’aplicarà el règim d’indemnitzacions previst a l’article 208 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Con-

sell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tenint en compte 

igualment tots els danys i perjudicis efectivament soferts i les despeses acre-

ditades.  
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1.4 Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contrac-

tes esmentats i amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat 

econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball, per resolució del conseller o con-

sellera d’Educació en els contractes de l’apartat 1, del conseller o consellera 

competent per raó de la matèria o de l’òrgan competent en la resta de casos, 

es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que queden suspesos 

des de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a cada 

contracte s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals, en 

concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis en els ter-

mes de l’apartat 3, i produint-se la regularització definitiva dels pagaments, si 

escau, a la finalització del període de suspensió. 

1.5 Quan les necessitats concretes dels edificis, instal·lacions i equipaments 

públics els contractes dels quals haguessin quedat suspesos d’acord amb 

aquest article, requereixin l’execució d’actuacions puntuals de les prestacions 

suspeses, els contractistes estaran obligats a atendre els requeriments de l’Ad-

ministració o entitat del sector públic contractant i garantir la prestació del 

servei requerit. 

1.6 Els contractes de concessió de serveis, com menjadors escolars i altres 

afectats pel tancament dels centres escolars, queden subjectes al règim esta-

blert a l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a la 

suspensió i al pagament de les indemnitzacions corresponents. A sol·licitud 

del contractista i per resolució del conseller o consellera d’Educació s’establi-

ran les mesures necessàries per al reequilibri econòmic d’aquests contractes.» 

 

Es modifica l’article 2 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redac-

tat de la manera següent: 

«Habilitació a les entitats locals de Catalunya 

Els òrgans competents de les entitats locals de Catalunya podran dictar normes 

o actes administratius de suspensió de l’execució de contractes, en els matei-

xos termes i amb els mateixos efectes que s’estableixen en l’article anterior.» 

 

Es modifica l’article 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març que queda redactat 

de la manera següent: 

«Manteniment de llocs de treball afectats 

La suspensió de l’execució dels contractes total o parcial i l’aplicació del rè-

gim establert als articles 1.4 i 6.2 d’aquest Decret llei en cap cas es podrà 

considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació 

amb els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, llevat del supòsit pre-

vist a l’apartat 6 de l’article 1. En el cas que l’empresa o entitat afectada per 

la suspensió sol·liciti l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació que 

afecti els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, ho haurà de comu-

nicar immediatament a l’òrgan contractant que acordarà la suspensió del pa-

gament a compte previst en aquest Decret llei.» 

 

Es modifica l’article 6 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redac-

tat de la manera següent: 

«6.1 En el marc del que estableix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la 

suspensió o ampliació de termini dels contractes d’obra afectats per l’entrada 
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en vigor d’aquest que hagin estat contractats per l’Administració de la Gene-

ralitat de Catalunya o per les seves entitats del sector públic, llevat dels que 

hagin estat declarats d’emergència o que hagin estat considerats bàsics o es-

tratègics per l’òrgan de contractació, queden subjectes a la regulació prevista 

en l’article 34.3 de la norma esmentada. Un cop acordada la suspensió o l’am-

pliació del termini per l’òrgan competent i a sol·licitud del contractista només 

seran indemnitzables els conceptes que s’estableixen en l’article esmentat, 

així com les despeses degudament acreditades que s’hagin pogut produir du-

rant la suspensió. 

Els contractes dels serveis o assistències vinculats a les obres queden subjectes 

a la regulació prevista en l’article 34.2 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de 

març. Un cop acordada l’ampliació o pròrroga del termini per l’òrgan compe-

tent, i a sol·licitud del contractista només seran indemnitzables les despeses 

que s’estableixen en l’article esmentat com a conseqüència del temps perdut 

amb motiu del COVID-19, degudament acreditades. 

6.2 Per garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes 

esmentats, amb l’objectiu de no afectar amb caràcter general l’activitat eco-

nòmica i l’estabilitat dels llocs de treball en el supòsit de suspensió del con-

tracte, el Govern autoritza els òrgans competents a abonar en concepte de pa-

gament a la bestreta i a compte de l’abonament dels danys i perjudicis derivats 

de la suspensió dels contractes d’obra o l’ampliació o pròrroga del termini dels 

serveis o assistències vinculats a les obres, un import igual al de la darrera 

certificació d’obra o factura del contracte de servei o assistència a l’obra. 

Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les 

despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu 

final del contracte. L’import d’aquest pagament a la bestreta que excedís de la 

quantificació dels danys i perjudicis acreditats pel contractista es deduirà, una 

vegada aixecada la suspensió del contracte, dels pagaments següents, de forma 

prorratejada en proporció al termini pendent d’execució del contracte. 

6.3 L’acord de suspensió dels contractes d’obra es considera suficient perquè 

els efectes de la suspensió dels contractes es faci efectiva, sense necessitat 

d’aixecar acta de suspensió. En cas que es decideixi aixecar acta de suspensió 

de l’execució del contracte, es considerarà suficientment motivada amb la re-

ferència a aquest Decret llei. Amb caràcter previ a la suspensió de les obres i 

mentre duri aquesta suspensió, s’adoptaran per part dels contractistes i de les 

respectives assistències associades les mesures de seguretat necessàries. 

També es podrà aixecar aquesta suspensió en cas que una vegada aquesta hagi 

estat dictada el Govern o l’òrgan competent considerin que l’actuació ha es-

devingut de caràcter bàsic o estratègic.» 

 

 

5.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de 

flexibilització, d’acord amb la normativa de subvencions i de procediment ad-

ministratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases regula-

dores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar 

la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s’han 

vist afectades pel context generat pel COVID-19 o per les mesures preses per 

combatre’l. 
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5.2 En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l’àmbit cultural, 

social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte i la fi-

nalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per com-

batre’l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent 

pot: 

a) Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o 

ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu 

per aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de tre-

ball vinculats a les actuacions subvencionades. 

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que 

no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció 

o ajut.  

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del 

compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional. 

 

 

6.1 Durant el període de l’estat d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i 

d’administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Ca-

talà de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, 

consorcis i resta d’ens sotmesos al dret públic de l’àmbit de la Generalitat de 

Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i 

les entitats que en depenen, podran celebrar-se per videoconferència o per 

qualsevol altre suport digital, i tindran plena validesa jurídica, sempre que 

s’asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interacti-

vitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans 

durant la sessió, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta 

forma de reunió. 

6.2 Durant el període de l’estat d’alarma, els acords dels òrgans de govern i 

d’administració de les entitats indicades a l’apartat 1 anterior, poden adoptar-

se mitjançant votació per escrit i sense sessió presencial sempre que ho deci-

deixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d’acord amb 

la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui pre-

vista aquesta forma de reunió. En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la 

votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients. 

 

7.1 El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció 

General i posar-los a disposició dels responsables de l’auditoria, previst a l’ar-

ticle 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi 

l’estat d’alarma, reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d’aquella 

data. 

7.2.En el cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, l’òrgan de govern 

o administració d’una persona jurídica del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya ja hagués formulat els comptes de l’exercici anterior, el termini per 

a la verificació comptable d’aquests comptes, quan l’auditoria resulti obligatò-
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ria, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat 

d’alarma. 

7.3 El termini per tramitar els comptes anuals previst en l’article 81.3 del text 

refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legis-

latiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l’estat 

d’alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals deguda-

ment aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria, dins dels 

tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per comunicar els 

comptes formulats a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes. 

7.4 El termini per presentar el Compte General per part de la Intervenció Ge-

neral a la Sindicatura de Comptes, previst en l’article 81.4 del text refós de la 

Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 

de 24 de desembre i l’article 39.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 

Sindicatura de Comptes, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. La 

Intervenció General ha de presentar el Compte General a la Sindicatura de 

Comptes dins del mes següent a comptar des que finalitzi el termini pel qual 

les entitats esmentades en l’apartat 5 anterior trametin els comptes anuals de-

gudament aprovats a la Intervenció General. 

 

 

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a 

conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per gestionar la situació de 

la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’aplica una reducció en el tipus 

de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als contribuents següents: 

1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cà-

non de l’aigua, d’acord amb el que preveu l’article 69.8 del Decret legislatiu 

3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els 

trams de consum. 

2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del 

cànon de l’aigua, se’ls aplica un tipus de gravamen resultant d’aplicar un co-

eficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del 

Decret legislatiu 3/2003. 

3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls 

aplica, sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 

i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa 

reducció s’aplica als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la 

determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema 

de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, 

previst en l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, i als valors pre-

vistos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota 

corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica. 

4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua, un coeficient reductor 

0,5 sobre els valors previstos a l’annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la 

determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació. 

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura 

que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua 
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efectuats els mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directa-

ment l’agència corresponent al mateix període de consum. 

No obstant això, en els casos de contribuents als quals l’entitat subministra-

dora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per 

un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020. 

 

 

1. Totes les mesures adoptades, o que es puguin adoptar en un futur, respecte 

dels contractes dins l’àmbit dels serveis socials subscrits a l’empara de la nor-

mativa aplicable en matèria de contractes del sector públic, resulten aplicables 

als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la 

xarxa de serveis socials d’atenció publica de Catalunya, a l’empara del Decret 

llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pú-

blica i a l’empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria 

de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis 

socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels convenis de 

col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la pres-

tació dels serveis socials. 

2. Totes les habilitacions atribuïdes als consellers i conselleres del Govern, 

presidents i presidentes, i directors i directores d’organismes i entitats del sec-

tor públic per a la suspensió de l’execució dels contractes previstes en el De-

cret llei 7/2020, de 17 de març, resulten aplicables als instruments no contrac-

tuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials 

d’atenció publica de Catalunya, a l’empara del Decret llei 3/2016, de 31 de 

maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i a l’empara de 

les ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials 

que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de 

les entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits 

entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels serveis soci-

als. 

 

A l’efecte del que disposa l’article 3 de Decret llei 6/2020, de 12 de març, de 

mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de 

contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada 

pel coronavirus SARS-CoV-2: 

1. S’autoritza el Govern a prestar un aval fins a un import màxim de 750 mi-

lions d’euros, per garantir el risc que assumeixin l’Institut Català de Finances 

i Avalis de Catalunya, SGR, en garantia del 80% del principal dels préstecs 

que les entitats financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efec-

tes de la pandèmia a què es refereix el Decret llei esmentat. 

2. L’import del fons a constituir per 188 milions d’euros serà un import inicial 

que es podrà revisar en successius exercicis, segons les necessitats que es pro-

dueixin 

 

Mentre es mantingui l’estat d’alarma, no resultaran d’aplicació als convenis 

subscrits en l’àmbit de l’emergència sanitària causada pel coronavirus 
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COVID-19 les previsions establertes als articles 111.3 i 112.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, de procediment i règim jurídic de les administracions 

públiques catalanes. Consegüentment, aquests convenis desplegaran la seva 

eficàcia des del moment de la seva signatura, sense perjudici de la posterior 

publicació, i se’n donarà trasllat, si generen drets i obligacions de contingut 

econòmic per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Interven-

ció General per al seu coneixement. 

 

Llevat que s’estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest 

Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel 

Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 

llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 

pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 24 de març de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 

i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 24.03.2020. 

2. Comunicat al secretari del Govern. 

3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008. 

4. Informe jurídic. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament. 
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Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 d’abril de 2020, 

ha pres coneixement del Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula 

la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social 

de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, 

publicat al DOGC 8096, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el 

Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Regla-

ment del Parlament s’inicia el dia 27 de març de 2020. 

 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 

suplència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 

8088, de 18.3.2020), 

 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 24 de març de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la ini-

ciativa SIG20TSF0264 - Projecte de decret llei pel qual es regula la participa-

ció institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les or-

ganitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 24 de març de 

2020. 

 

 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

 

 

Catalunya té una llarga tradició de diàleg, participació institucional, i espais 

de concertació social, amb els quals ha teixit tant una riquesa institucional com 

un important espai de fertilitat dels moviments associatius i de tot tipus d’or-

ganitzacions. L’impuls del moviment sindical i de l’associacionisme empresa-
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rial català és molt primerenc en el context del sud d’Europa. És rellevant i 

molt característic de la societat catalana el fet de considerar que la societat 

civil organitzada ha de ser un agent actiu en els diferents espais de participació 

que li puguin ser propis. 

Les societats democràtiques i de més participació de la Unió Europea es ca-

racteritzen i distingeixen per la institucionalització del diàleg social entre 

l’Administració pública i els agents econòmics i socials representats per les 

organitzacions empresarials i sindicals més representatives.  

La normativa internacional, en concret el Conveni número 150 de l’Organit-

zació Internacional del Treball (OIT), de 1978, ratificat el 1982, disposa al seu 

article 5 que tot membre que hagi ratificat el Conveni haurà d’establir proce-

diments apropiats a les condicions nacionals per garantir, dins del sistema 

d’administració del treball, la consulta, la cooperació i la negociació entre les 

autoritats públiques i les organitzacions més representatives d’empresaris i 

treballadors. 

En l’àmbit comunitari, la Comunicació de 12 d’agost de 2004, sobre el diàleg 

social europeu, destaca la importància adquirida del diàleg social, perquè el 

considera una forma òptima de fer efectiu el principi de subsidiarietat a la 

pràctica i perquè ha contribuït a la millora de la governança a escala econò-

mica i social, a causa que les organitzacions empresarials i sindicals, les di-

reccions empresarials i els representants dels treballadors i treballadores en les 

empreses són molt propers i coneixen molt directament la problemàtica que 

es viu als centres de treball. De fet, són els protagonistes del mercat de treball 

i de les relacions socials que s’hi estableixen. En el cas de les organitzacions 

sindicals, alhora, s’han erigit també com a interlocutors, amb un esperit més 

ampli, de la construcció dels drets sociolaborals. 

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea, el 17 de novembre 

de 2017 van proclamar el pilar europeu de drets socials, en ocasió de la Cimera 

social a favor del treball i creixement just celebrada a Göteborg. El pilar social 

basa els seus vint principis a donar a la ciutadania nous drets socials més efec-

tius. Concretament, en el seu vintè principi, esmenta que el diàleg social té un 

paper fonamental en el reforç dels drets socials i el creixement sostenible i 

inclusiu. Els interlocutors socials, a tots els nivells, desenvolupen un paper 

crucial en el desenvolupament i aplicació del pilar europeu de drets socials, 

de conformitat amb la seva autonomia per a la negociació i la celebració 

d’acords i el seu dret a la negociació col·lectiva i l’acció col·lectiva. Així 

doncs, el compliment dels principis i els drets definits en el pilar europeu és 

responsabilitat conjunta de les institucions i els interlocutors socials, fet que 

posa de relleu l’èmfasi en la potenciació del diàleg social per mitjà de la par-

ticipació institucional. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu, a l’article 4.2, que els poders pú-

blics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la 

igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la 

participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i so-

cial, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar la seva 

identitat. Així mateix, a l’article 25.5 s’esmenta que les organitzacions sindi-

cals i empresarials tenen dret a complir les seves funcions en els àmbits de la 

concertació social, la participació i la col·laboració social.  

Al seu torn, els punts 3 i 4 de l’article 45 preveuen que els poders públics han 

d’adoptar les mesures necessàries per garantir els drets laborals i sindicals dels 

treballadors, han d’impulsar-ne i han de promoure la participació en les em-
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preses i les polítiques d’ocupació plena, de foment de l’estabilitat laboral, de 

formació de les persones treballadores, de prevenció de riscos laborals, de se-

guretat i d’higiene en el treball, de creació d’unes condicions dignes al lloc de 

treball, de no-discriminació per raó de gènere i de garantia del descans neces-

sari i de les vacances retribuïdes.  

Alhora, la Generalitat ha de promoure la creació d’un espai català de relacions 

laborals establert en funció de la realitat productiva i empresarial específica 

de Catalunya i dels seus agents socials, en el qual han d’estar representades 

les organitzacions sindicals i empresarials i l’Administració de la Generalitat. 

En aquest marc, els poders públics han de fomentar una pràctica pròpia de 

diàleg social, de concertació, de negociació col·lectiva, de resolució extraju-

dicial de conflictes laborals i de participació en el desenvolupament i la mi-

llora de l’entramat productiu. 

Amb caràcter imperatiu, el seu article 45.6 preveu que les organitzacions sin-

dicals i empresarials han de participar en la definició de les polítiques públi-

ques que les afectin. La Generalitat ha de promoure la mediació i l’arbitratge 

per a la resolució de conflictes d’interessos entre els diversos agents socials. 

Aquests preceptes connecten amb els que preveu la normativa estatal, en la 

que la Constitució assigna als poders públics, tal com es disposa en l’article 

9.2, la promoció de les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu 

i dels grups en què s’integri siguin reals i efectives, la remoció dels obstacles 

que n’impedeixin o en dificultin la plenitud, i la facilitació de la participació 

de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. Una ma-

nifestació rellevant d’aquesta participació és la que s’adjudica a les organitza-

cions sindicals i empresarials, a l’empara de l’article 7, per a la defensa i pro-

moció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Es tracta, en 

definitiva, de possibilitar la participació de les organitzacions socials en afers 

d’interès públic, complementant la via parlamentària, que és el vehicle princi-

pal, però no l’únic, per mitjà del qual els ciutadans i ciutadanes participen en 

la vida pública.  

D’altra banda, els articles 9.2, 129.1 i 148.1.1 regulen, respectivament: la par-

ticipació organitzada de les persones en la vida política, econòmica, cultural i 

social; la participació de les persones que estiguin interessades en l’activitat 

dels organismes públics (participació institucional), i la possibilitat que les 

comunitats autònomes es dotin d’institucions d’autogovern en l’àmbit de les 

seves competències.  

La Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i el Reial decret 

legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut dels treballadors, han atribuït l’exercici d’aquest dret de participació 

només a les organitzacions sindicals i empresarials que tinguin la condició de 

més representatives. Aquesta diferència de tracte entre organitzacions per raó 

del criteri de major representativitat ha estat considerada conforme a la Cons-

titució pel Tribunal Constitucional, el qual ha conceptuat el dret de participa-

ció institucional com a part integrant del contingut addicional del dret de lli-

bertat sindical, que pot atribuir-se a unes organitzacions i no a unes altres si el 

criteri utilitzat per a això respon a raons objectives i no arbitràries.  

Els sindicats més representatius poden rebre del legislador més facultats i drets 

que incrementen el nucli essencial de l’article 28.1 de la Constitució. Es trac-

taria, en conseqüència, de drets addicionals que es concedirien a uns sindicats 

i no a d’altres, sempre que es respecti i garanteixi el nucli essencial de la lli-

bertat sindical, que ha de ser garantit per a tothom. Una vegada acceptada la 
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diferència de tracte, amb el límit indicat, el marc legal pot atribuir a les orga-

nitzacions sindicals i empresarials més representatives una rellevant posició 

jurídica en la participació en la gestió dels afers públics de naturalesa socioe-

conòmica.  

A Catalunya, la participació dels agents socials en la gestió dels afers de re-

llevància pública es posa clarament de manifest pel reconeixement de la seva 

presència en nombroses entitats o empreses públiques, així com en comissi-

ons, consells o altres òrgans col·legiats de participació. Així, es fa efectiva a 

la pràctica la presència institucional dels agents socials més representatius, ja 

que nombroses normes autonòmiques regulen diferents formes de participació 

dels agents socials en relació amb activitats de naturalesa socioeconòmica. 

En aquest sentit, és fonamental seguir reforçant i impulsant un marc propi que 

ens permeti seguir millorant la competitivitat, el canvi de model productiu i la 

cohesió social. Catalunya sempre ha apostat per disposar d’espais estables en 

què, per mitjà de la concertació s’estableixin acords amb els agents econòmics 

i socials. Un exemple nuclear és el Consell de Relacions Laborals, creat per la 

Llei 1/2007, de 5 de juny, i la seva vocació d’impulsar i reforçar un marc propi 

de relacions laborals, que s’ha anomenat marc català de relacions laborals. Els 

àmbits territorials i locals també s’han caracteritzat, per la proximitat i l’adap-

tació a realitats socioeconòmiques diverses, com a espais clau de participació 

institucional. 

Gran part del desenvolupament efectiu del dret de participació institucional 

troba el seu origen real en els processos de concertació social, un actiu indub-

table del sistema democràtic, que s’ha formalitzat a Catalunya des dels inicis 

de la transició democràtica i que arriben fins als nostres dies, però que també 

tenen referents històrics. Les organitzacions sindicals i empresarials més re-

presentatives, actuant de manera voluntària, defensant interessos generals i 

assumint la tasca de rellevància institucional, han arribat a acords amb el Go-

vern de la Generalitat de Catalunya d’indubtable importància i rellevància en 

l’àmbit econòmic i social, per la varietat de matèries que es tracten en aquests 

acords. 

És per això que l’existència d’un gran nombre d’empreses i organitzacions a 

Catalunya amb representació unitària i/o sindical facilita i impulsa la negoci-

ació i l’acord, tant en el marc de les mateixes empreses com en la negociació 

sectorial. En aquest sentit, el paper de les organitzacions econòmiques i sindi-

cals en l’impuls d’aquest marc propi de relacions laborals és fonamental, ja 

que els seus acords no solament afecten l’àmbit dels seus respectius afiliats, 

sinó que són d’aplicació general. 

Els agents socials han demostrat una llarga experiència de concertació social 

des del primer Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) publicat al DOGC 

el 23 de gener de 1991, en exercici de la seva autonomia i representativitat, 

per orientar la negociació col·lectiva per a la construcció d’un model de com-

petitivitat de les empreses i del conjunt de l’economia del país, acords inter-

professionals que han estat renovats i actualitzats fins al cinquè, amb vigència 

fins a l’any 2020. 

Del primer Acord Interprofessional de Catalunya neix el Tribunal Laboral de 

Catalunya, un sistema extrajudicial i de resolució de conflictes configurat com 

un instrument de resolució de conflictes, i que va entrar en funcionament el 

12 de maig de 1992. Després de més de vint-i-cinc anys al servei de la resolu-

ció de conflictes al mercat de treball català, es valora extraordinàriament la 

seva tasca pels operadors jurídics, agents i Administració. Aquesta institució 
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del marc de relacions laborals català desplega funcions reconegudes a l’orde-

nament jurídic laboral, atès que es configura com l’instrument de resolució 

extrajudicial de conflictes al que es refereixen els articles 86 i 91, o la dispo-

sició addicional tretzena del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. Als 

efectes dels objectius d’aquesta Llei, és també rellevant que en aquest marc 

normatiu dispositiu, d’ordre laboral, s’hi ha desenvolupat el marc català de 

relacions laborals a partir també d’un mandat del mateix Estatut d’autonomia, 

en concret, del reiterat article 45. En efecte, aquest precepte al seu punt 4 in-

terpel·la els poders públics a fomentar pràctiques pròpies del diàleg social i la 

concertació, i també en la resolució extrajudicial de conflictes laborals, i, al 

seu punt 5, a promoure la mediació i l’arbitratge per a la resolució de conflictes 

d’interessos entre els diversos agents socials. Vista tant la trajectòria com els 

fonaments estatutaris que promouen aquest òrgan, com també els principis 

d’autonomia de les parts en el trànsit dels conflictes que allà es resolen, en 

aquesta Llei es proposa un model diferent de relació del Tribunal Laboral de 

Catalunya amb la Generalitat, proposant un model més en sintonia amb els 

nous temps i sense la participació pública. En aquest sentit, però, i per reforçar 

el mandat estatutari, es proposa mitjançant aquesta Llei que es garanteixi el 

seu finançament mitjançant convenis o altres instruments per tal que com-

pleixi les seves finalitats, amb un model d’autogestió més propi del que ha de 

ser un òrgan de resolució extrajudicial de conflictes. 

El Pacte per l’Ocupació a Catalunya del trienni 1998-2000 va destacar pel 

consens obtingut entre la Generalitat de Catalunya i els agents socials, així 

com per l’acord de creació del Consell Català de la Formació Professional i 

de l’Observatori del Mercat de Treball. Introduïa també mesures innovadores, 

com els incentius a empreses que potenciessin l’ocupació sobre la base de la 

reordenació de la jornada laboral, o bé la reducció d’hores extraordinàries.  

El 16 de febrer de 2005 es va signar l’Acord estratègic per a la internaciona-

lització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, 

amb 86 mesures acordades, que representa el primer document d’aquest tipus 

consensuat entre el Govern i les organitzacions empresarials i sindicals, fruit 

de l’esmentat procés singular basat en el diàleg, la concertació i el consens 

entre totes les parts, i on s’articulen un seguit d’instruments que pretenen con-

tinuar impulsant el diàleg social i la negociació com a forma d’abordar qües-

tions relacionades amb la funció de representació dels interessos de les orga-

nitzacions empresarials i sindicals. 

El 16 de febrer de 2007 s’inicia, amb una declaració conjunta, la revisió de 

l’Acord estratègic per a la internacionalització quan encara faltava un any 

d’execució del període previst inicialment, i el 7 de juliol de 2008 se signa el 

nou Acord per la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia cata-

lana 2008-2011. Les parts signants, coincidents en què cal donar-li continuïtat, 

valoren que l’Acord ha de ser un procés de concertació social permanent i 

posen l’accent en una sèrie d’àmbits on es fa necessari dur a terme actuacions 

transformadores per impulsar la productivitat i la competitivitat de l’economia 

catalana i la qualitat de la seva ocupació. La cohesió social que torna a ser un 

eix fonamental de l’estratègia de futur. 

El 15 de maig de 2013, el Govern de la Generalitat i els agents econòmics i 

socials van signar el document de base per a l’impuls de la competitivitat, 

l’ocupació i la cohesió social que havia de suposar la renovació de l’Acord 

estratègic fins al 2016 i acorden establir un marc de diàleg social permanent 



Dossier Ple 51 

 

45 

 

per tal d’arribar a acords i d’impulsar actuacions que permetin assolir al més 

aviat possible la recuperació econòmica i la creació d’ocupació a Catalunya. 

Les organitzacions sindicals i empresarials també han demostrat la seva capa-

citat per participar i aportar activament a la construcció dels grans consensos 

nacionals a través de la signatura de diferents pactes nacionals en diversos 

àmbits. Així, per exemple, l’any 2005, subscriuen el Pacte Nacional per l’Edu-

cació; el 2007, el Pacte Nacional per l’Habitatge; el 2008, el Pacte Nacional 

per la Immigració; el 2013, el Pacte Nacional per a la Infància. El procés d’ela-

boració dels pactes nacionals ha estat basat en la concertació amb els agents 

econòmics i socials. També, més recentment, l’any 2019, han participat en el 

Pacte Nacional pel Coneixement. Entre molts d’altres exemples que es po-

drien esmentar, som davant d’un conjunt d’instruments de país que permeten 

una governança més compartida i una clara mostra de l’esforç per participar-

hi activament d’aquestes organitzacions. 

Cal fer especial esment que el 27 de juliol del 2017 se signa el Pacte Nacional 

per a la Indústria, que concreta l’estratègia i les accions en: competitivitat i 

ocupació industrial; la dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i di-

gitalització; formació; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia 

circular i el seu contingut està alineat amb les directrius comunitàries. 

D’altra banda, el marc normatiu de Catalunya ha desenvolupat alguns àmbits 

de diàleg social i/o participació dels agents socials en matèries concretes. Així, 

la Llei 3/1997, del 16 de maig, amb el consens dels agents socials integrants 

del Consell de Treball, crea el Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-

lunya (CTESC, actualment regulat per la Llei 7/2005, de 8 de juny), com a 

òrgan consultiu i d’assessorament al Govern en les matèries socioeconòmi-

ques, laborals i ocupacionals; la Llei 1/2007, del 5 de juny, crea el Consell de 

Relacions Laborals, que és un òrgan de participació institucional, de diàleg i 

de concertació social en matèria de relacions laborals per fer efectiu l’espai 

català de relacions laborals, entre les organitzacions sindicals i empresarials 

més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat; la Llei 

13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, que té per objecte ordenar el sistema d’ocupació de 

Catalunya, amb la creació del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupa-

ció de Catalunya. Aquesta Llei té la vocació de recollir la doctrina i l’esperit 

de la Unió Europea, en què la participació dels agents econòmics i socials és 

un principi bàsic i fonamental per garantir la màxima coordinació i sinergia 

de tots els recursos, amb el protagonisme actiu de les associacions empresari-

als i sindicals i amb el conjunt de les administracions públiques, i reforça, 

alhora, el marc català de relacions laborals. 

El present Decret llei opta de manera clara i decidida per continuar potenciant 

els mecanismes de concertació social, reconeixent els agents socials i garan-

tint-los perquè puguin realitzar eficaçment la seva tasca en tots els àmbits i 

instàncies de participació institucional que es creïn, en desplegament, si escau, 

dels esmentats acords de concertació social. 

L’existència, doncs, d’espais on es porta a terme l’exercici del dret de partici-

pació institucional, la tradició de diàleg, i alhora, la no existència d’una norma 

específica que fixi el marc jurídic aconsellen dictar un Decret llei que, amb 

caràcter general, reguli i ordeni els criteris d’acord amb els quals es podrà 

determinar quines organitzacions sindicals i empresarials més representatives 

en el territori autonòmic català poden participar en les diferents entitats i em-

preses públiques i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La 
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important i rellevant tasca atribuïda a aquestes organitzacions fa necessari, 

igualment, regular els criteris de reparació econòmica de les despeses en què 

aquests incorrin a causa de les funcions que es derivin d’aquesta participació 

institucional, funcions que els són atribuïdes exclusivament per haver arribat 

a la condició d’organització sindical o empresarial més representativa. 

Catalunya s’uneix, amb el present Decret llei, a altres territoris que han regulat 

per norma del màxim rang legal la participació institucional, el diàleg i la con-

certació social en el seu àmbit territorial respectiu, amb la voluntat de deixar 

clarament recollit en una norma amb rang legal propi el compromís del Go-

vern de reconèixer la implicació i participació dels agents socials en la vida 

econòmica i social de Catalunya. Aquest ha estat el cas de la Comunitat Va-

lenciana, la Regió de Múrcia, Aragó, entre d’altres. 

Amb aquest Decret llei es desenvolupa l’Estatut d’autonomia, quan atribueix 

a la Generalitat la competència exclusiva sobre les seves institucions d’auto-

govern, segons el que es disposa en l’article 150; i la competència per consti-

tuir institucions que fomentin la plena ocupació i el desenvolupament econò-

mic i social en l’àmbit de les seves competències; així com la planificació, 

ordenació i promoció de l’activitat econòmica, en el sentit de l’article 152.  

En relació amb les circumstàncies que envolten les diferents manifestacions 

de la participació institucional, les persones que han d’exercir les funcions 

corresponents, en els termes que preveu aquest Decret llei, han de vetllar per 

l’interès general que és subjacent al desenvolupament dels objectius i de les 

atribucions que pertoquen a l’entitat, organisme o empresa a considerar en 

cada cas. 

Per acabar, cal remarcar que constitueix un objectiu d’aquest Decret llei regu-

lar els corresponents mecanismes d’avaluació, seguiment i control, per tal que 

la gestió de les compensacions econòmiques previstes per fomentar l’exercici 

del dret de representació institucional per part de les organitzacions sindicals 

i empresarials més representatives es realitzi amb transparència en compli-

ment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, d’acord amb 

el seu títol II, i distingir organitzacions sindicals i empresarials dels grups 

d’interès regulats en el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer. 

L’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya regula la figura del Decret 

llei com a disposició legislativa provisional que, en cas d’una necessitat extra-

ordinària i urgent, pot dictar el Govern i que requereix la validació expressa 

del Parlament si es vol mantenir-ne la vigència més enllà dels 30 dies subse-

güents a la seva promulgació. En els mateixos termes consta a l’article 38 de 

la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat. 

Aquest Decret llei es fonamenta en la necessitat extraordinària i urgent de tra-

mitar una norma amb rang legal que vehiculi, en el si dels diferents òrgans i 

institucions, la participació institucional dels agents que la tenen reconeguda 

per la Llei. La pràctica institucional i administrativa dels darrers anys ha com-

portat que s’estigui produint la participació institucional d’aquests agents en 

molts òrgans, en els que es prenen decisions i es construeixen consensos alta-

ment rellevants per moltes de les institucions del nostre país. Però, malgrat 

això, no hi ha una norma que ordeni jurídicament i amb garanties aquest as-

pecte. 

En uns moments de tanta intensitat en les relacions entre administracions, ins-

titucions i agents, i on els consensos polítics i socioeconòmics prenen tanta 

rellevància, esdevé fonamental dotar de seguretat jurídica aquests espais als 
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efectes que cap de les decisions i de les polítiques que s’hi puguin construir 

puguin veure’s afectades per la manca de les garanties jurídiques oportunes. 

Tampoc no és aliè a aquest context l’acord sobre representativitat assolit per 

les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya, Foment del 

Treball Nacional i Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), amb la me-

diació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquest acord, a 

més de pacificar la representació empresarial, ha comportat la desjudicialitza-

ció del llarg conflicte viscut els darrers anys i, alhora, un compromís ineludi-

ble de la Generalitat de Catalunya per facilitar la reordenació i reforç de la 

representació empresarial a Catalunya. En aquest sentit, es justifica també la 

necessitat extraordinària i urgent en el fet que cal reordenar la representació 

empresarial allà on es produeix i, amb aquesta norma, es dona impuls a aquest 

mandat, i es defineix la participació de les organitzacions empresarials i reor-

denant-la sobre la base dels acords assolits. Per una altra banda, es compleix 

amb el mandat de realitzar les modificacions normatives per adequar l’esce-

nari de la representació al nou escenari, així com a les interpretacions judicials 

que s’han produït sobre el marc competencial de la Generalitat de Catalunya.  

Alhora, el trànsit administratiu ha incorporat canvis de criteri sobre com ha de 

participar la Generalitat de Catalunya i les administracions en general, en de-

terminades institucions, fundacions i altres òrgans amb personalitat jurídica 

pròpia. La necessitat d’adequar amb caràcter urgent la composició dels òrgans, 

però també, la forma en què participen els governs i les administracions, in-

terpel·la la urgència per donar-hi resposta. Aquest és el cas, per exemple, del 

Tribunal Laboral de Catalunya. 

Aquest Decret llei s’estructura en 11 articles, que es distribueixen en tres capí-

tols. El primer d’ells relatius a les disposicions generals, que incorpora aspec-

tes com l’objecte, les definicions i l’àmbit d’aplicació. El segon capítol es de-

dica al contingut de la participació institucional, i preveu la creació del Consell 

del Diàleg Social de Catalunya, i estableix els drets i deures en l’exercici de 

la participació institucional, el diàleg social i la concertació social. Finalment, 

el tercer capítol preveu aspectes relatius al finançament, tant de les organitza-

cions sindicals i empresarials més representatives, com del Tribunal Laboral 

de Catalunya. 

Per acabar, el Decret llei recull una disposició addicional, tres disposicions 

transitòries i dues disposicions finals. 

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de 

la Presidència de la Generalitat i del Govern; 

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’au-

tonomia de Catalunya; 

A proposta del conseller de Treball, Afers Social i Famílies, i d’acord amb el 

Govern, 

 

 

 

1.1 És objecte d’aquest Decret llei la regulació del marc de la participació 

institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives 

de Catalunya en els òrgans, entitats o empreses públiques integrats a la Gene-

ralitat de Catalunya, per mitjà de comissions, consells o altres òrgans col·le-
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giats de participació, que tinguin atribuïdes competències en matèries laborals, 

socials i socioeconòmiques que afectin els interessos econòmics i socials de 

treballadors i treballadores i de l’empresariat.  

1.2 També és objecte d’aquest Decret llei el desplegament dels àmbits de di-

àleg social permanent i concertació social que permetin el desenvolupament 

efectiu dels apartats 3, 4 i 6 de l’article 45 de l’Estatut d’autonomia de Cata-

lunya. 

 

2.1 Als efectes del que es disposa en aquest Decret llei, s’entén per participa-

ció institucional l’exercici de tasques i activitats de defensa i promoció dels 

interessos generals comuns i intersectorials que corresponen a treballadors i 

empresaris. 

2.2 Als efectes del que disposa aquest Decret llei, s’entén per diàleg social 

permanent i concertació social la participació, la interacció, la negociació i les 

converses que es porten a terme de forma estable i en tots els àmbits que de-

termina la present norma, amb l’objectiu d’assolir consensos entre les admi-

nistracions i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en 

matèria d’acció social i econòmica d’interès general, especialment en àmbits 

com la millora de l’ocupació i la seva qualitat i dignitat; la dinamització em-

presarial i industrial; el creixement econòmic sostenible e inclusiu; i la preser-

vació de l’estat del benestar. 

 

3.1 Són organitzacions sindicals i empresarials més representatives en l’àmbit 

de Catalunya, als efectes del que es disposa en aquest Decret llei, les que tin-

guin aquesta condició d’acord amb el que preveuen els articles 6.2 a) i 7.1 de 

la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i la disposició ad-

dicional sisena del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, així com aquelles 

normes que, en desplegament dels esmentats preceptes, es puguin dictar, en el 

marc de les competències que tingui atribuïdes la Generalitat de Catalunya, en 

cada moment. 

3.2 Les organitzacions empresarials que tinguin la condició de més represen-

tatives es distribueixen aquesta representació en funció de l’acord que hagin 

assolit entre elles, i si no n’hi ha, s’estableix a partir de l’aplicació de les nor-

mes i procediments previstos per a la seva determinació. 

3.3 Per a la determinació específica del nombre de representants d’aquestes 

organitzacions, tant sindicals com empresarials, a les entitats previstes a l’ar-

ticle 1 s’hi ha d’aplicar el criteri de proporcionalitat en relació amb la repre-

sentativitat a Catalunya, i de paritat entre les representacions sindicals i em-

presarials. 

3.4 La designació de les persones representants de les organitzacions sindicals 

i empresarials més representatives es fa d’acord amb les propostes formulades 

per aquestes organitzacions per mitjà dels seus òrgans de direcció competents 

i s’ha de respectar que, com a mínim, hi hagi igual nombre de dones que d’ho-

mes. Correspon el seu nomenament al Govern, al conseller o consellera del 

Departament on estigui adscrit, o a qui correspongui, en funció de la norma 

reguladora o de creació de cada òrgan. 
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4.1 La participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació so-

cial establerts en aquest Decret llei s’han d’exercir en els termes que la legislació 

específica de cada òrgan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en-

titats o empreses públiques estableixi, i en els àmbits d’intervenció següents: 

a) Entitats públiques integrades a l’Administració de la Generalitat de Catalu-

nya que tinguin atribuïdes competències en matèries de caràcter laboral o so-

cial. S’hi inclouen totes aquelles entitats públiques o organismes autònoms 

que tinguin competències en matèria de treball, ocupació, formació professi-

onal, economia social, política d’immigració vinculada al mercat de treball, i 

en general qualsevol altra matèria de rellevància laboral, econòmica o social.  

b) Entitats públiques integrades a l’Administració de la Generalitat de Catalu-

nya que tinguin atribuïdes competències en matèries socioeconòmiques i de 

foment del desenvolupament econòmic i social. S’hi inclouen totes aquelles 

entitats públiques o organismes autònoms que tinguin competències de desen-

volupament autonòmic, política industrial, seguiment de la política autonò-

mica en tot el que faci referència a l’aplicació dels fons estructurals comuni-

taris, política sanitària, política de desenvolupament territorial i de medi 

ambient, serveis socials, política d’immigració, educació, ensenyament supe-

rior, habitatge, infraestructures i mobilitat, protecció social, i en general qual-

sevol altra competència que, per la seva rellevància socioeconòmica, es con-

sideri convenient adequar als mecanismes de participació institucional i diàleg 

social permanent que regula aquest Decret llei. 

4.2 La participació institucional també és aplicable a aquelles altres matèries 

que les administracions determinin en funció dels seus interessos i de la relle-

vància socioeconòmica que tinguin. 

4.3 El present Decret llei també és d’aplicació a aquelles altres administraci-

ons públiques de Catalunya, així com els seus organismes autònoms integrats 

i el seu sector públic, que així ho determinin per l’acord dels seus òrgans de 

Govern, si alhora es determinen matèries de participació, així com els recursos 

per tal de fer-ho efectiu. Els nomenaments que preveu l’article 3.4 es duen a 

terme d’acord amb la normativa específica que els sigui aplicable. 

4.4 La regulació de la participació institucional de les organitzacions sindicals 

i empresarials més representatives en els òrgans d’administració d’empreses 

públiques en les quals tinguin reconeguda la seva presència s’ha d’adequar al 

que es disposi en la seva normativa específica.  

4.5 El present Decret llei no és aplicable als òrgans de participació, represen-

tació i negociació col·lectiva del personal funcionari i laboral inclòs en l’àmbit 

d’aplicació del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, que es regeixen per la seva regulació específica. 

4.6 Aquest Decret llei no és aplicable a la regulació del dret de negociació 

col·lectiva en el sector privat, que es regeix pel que es disposa en el títol III 

del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i en general a tots aquells altres 

espais de negociació que es puguin crear i produir per les organitzacions sin-

dicals i empresarials més representatives i entre elles. 

4.7 Les administracions públiques han de vetllar per tal de facilitar el diàleg 

social permanent i la concertació social en les iniciatives que es desenvolupin 

en els àmbits i matèries previstos als apartats a) i b) del punt 1 d’aquest article. 

A aquest efecte, s’han de constituir òrgans de seguiment per tal de garantir-ho. 
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La participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social 

es porta a terme per mitjà de la representació de les organitzacions sindicals i 

empresarials més representatives en consells, comissions, o òrgans col·legiats 

de direcció o similars, de participació, consultius o d’assessorament; així com 

en òrgans i institucions de participació o en taules o fòrums específics de ne-

gociació o concertació socioeconòmica, d’acord amb les previsions que es de-

terminen en la normativa reguladora o de creació de cada entitat o empresa 

pública, així com en els òrgans previstos en aquesta Llei. 

 

6.1 Es crea el Consell del Diàleg Social de Catalunya, òrgan col·legiat de par-

ticipació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetlla pel desen-

volupament del diàleg i la concertació social, adscrit al Departament compe-

tent en matèria de treball. 

6.2 El Consell del Diàleg Social de Catalunya és presidit pel president de la 

Generalitat de Catalunya, i es compon pels titulars de les secretaries generals 

de les organitzacions sindicals més representatives i pels titulars de les presi-

dències de les organitzacions empresarials més representatives, així com pel 

conseller o consellera competent en matèria de treball. 

6.3 El Consell es reuneix anualment, convocat per la Presidència i mitjançant 

proposta del conseller o consellera competent en matèria de treball, per acor-

dar les prioritats del diàleg i la concertació social a Catalunya, i els seus acords 

seran elevats al Govern, mitjançant el conseller o consellera competent en ma-

tèria de treball. El seu funcionament es regeix per la normativa reguladora dels 

òrgans col·legiats i els seus acords es prenen per unanimitat. 

 

7.1 Es crea una Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social de Ca-

talunya, que coordina els treballs per l’elaboració dels acords anuals del Con-

sell i valora la participació institucional, la concertació i el diàleg social per-

manent a Catalunya. Igualment elabora anualment una memòria del seu estat, 

que s’eleva al Consell del Diàleg Social de Catalunya. 

7.2 La Comissió de Seguiment està composta per un membre de cadascuna de 

les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i dos represen-

tants del departament competent en matèria de treball, i és presidida per la 

persona que ocupi la secretaria general del departament competent en matèria 

de treball. 

7.3 El nomenament dels membres d’aquesta Comissió de Seguiment corres-

pon al conseller o consellera competent amb matèria de treball, a proposta de 

les entitats representades. 

7.4 El funcionament de la Comissió de Seguiment es regeix per la normativa 

reguladora dels òrgans col·legiats, i els seus acords es prenen per unanimitat 

dels seus membres. 
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8.1 Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives han de por-

tar a terme les seves tasques de representació previstes en aquest Decret llei 

d’acord amb els principis de corresponsabilitat de les actuacions, bona fe ne-

gociadora i confiança legítima. 

8.2 Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, en exer-

cici de les seves funcions de participació institucional, diàleg social permanent 

i concertació social, i d’acord amb la normativa específica de cada entitat, òr-

gan o empresa pública, on participin, tenen atribuïdes competències per: 

a) Conèixer, amb caràcter previ, els avantprojectes de llei o els projectes de 

normes reglamentàries de desplegament de normes legals, en relació amb les 

matèries de la seva competència. 

b) Rebre informació sobre els plans, programes i actuacions desenvolupades 

sobre matèries de la seva competència.  

c) Participar en l’elaboració de criteris, directrius i línies generals d’actuació, 

en relació amb les matèries de la seva competència. 

8.3 En l’exercici de la seva tasca, les persones que exerceixin funcions de par-

ticipació institucional i diàleg social permanent en els òrgans corresponents 

tenen els deures següents: 

a) Assistir a les reunions dels òrgans de participació institucional en els quals 

l’organització sindical o empresarial a la qual es pertanyi tingui reconeguda 

legalment la seva presència.  

b) Custodiar els documents als quals es tingui accés per raó de l’exercici del 

dret de participació institucional. 

c) Guardar la confidencialitat deguda sobre les deliberacions produïdes en els 

òrgans de participació, i no utilitzar la informació obtinguda en les reunions 

dels mateixos òrgans i que hagi estat declarada reservada per a finalitats dife-

rents de les pròpies del debat, la negociació i la presa de decisió. 

d) Qualsevol altre deure que determinin les normes de funcionament dels òr-

gans en què participin. 

 

 

9.1 La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha de consignar 

una partida pressupostària específica destinada a finançar la participació ins-

titucional, la concertació i el diàleg social de les organitzacions sindicals i em-

presarials més representatives, per tal de fomentar i garantir adequadament 

l’exercici dels seus drets i deures, així com la tutela de drets d’informació, 

assessorament, negociació col·lectiva que la seva condició de més representa-

tius els atorga. 

9.2 Aquesta partida pressupostària es consignarà com a subvenció nominativa 

en la secció corresponent del Departament competent en matèria de treball, i 

tindrà caràcter pluriennal. A aquests efectes, s’ha de subscriure entre l’Admi-

nistració de la Generalitat de Catalunya i cadascuna de les organitzacions em-

presarials i sindicals més representatives un conveni programa quadriennal. 
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9.3 Aquest finançament respon, únicament, a les activitats que preveu aquest 

Decret llei, i, per tant, no limitarà l’existència d’altres fonts de finançament 

per realitzar dites altres activitats o d’altres de diferent tipus, amb fons provi-

nents d’aquesta o d’altres administracions. 

9.4 La distribució dels recursos assignats es realitza en funció de la represen-

tativitat determinada per a cada organització sindical o empresarial el darrer 

dia de l’any anterior, i s’ha d’abonar d’acord amb la normativa general de 

subvencions, llevat de la justificació d’aquesta, que s’acreditarà amb les cer-

tificacions d’assistència dels membres designats als òrgans de participació o 

representació dels que hagin estat nomenats, i d’acord amb els criteris fixats 

al conveni programa quadriennal. 

9.5 Addicionalment a tot el que s’esmenta en matèria de finançament, les or-

ganitzacions participants en el Consell de Diàleg Social de Catalunya que pre-

veu aquest Decret llei rebran un finançament adequat per les tasques de repre-

sentació i diàleg. 

 

10.1 La Generalitat de Catalunya ha de garantir l’existència i el finançament 

del Tribunal Laboral de Catalunya, ens participat per les organitzacions sindi-

cals i empresarials més representatives, per tal de fer efectiva la solució extra-

judicial de conflictes. 

10.2 A tal efecte, i atenent al que preveu l’article 45, apartats 4 i 6 de l’Estatut 

d’autonomia, respecte de l’obligació dels poders públics de fomentar la reso-

lució extrajudicial de conflictes laborals, així com de promoure la mediació i 

l’arbitratge, el Departament competent en matèria de treball ha de formalitzar 

els instruments adients que garanteixin el finançament pluriennal, per tal que 

aquestes finalitats es puguin desenvolupar adequadament amb un finançament 

suficient. 

 

11.1 Els beneficiaris de les subvencions que regula aquest Decret llei, en com-

pliment dels principis de transparència, se sotmeten a les actuacions de control 

de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció Gene-

ral de la Generalitat de Catalunya o a altres òrgans de control competents, 

d’acord amb la normativa de subvencions vigent. 

11.2 Els beneficiaris de les subvencions regulades en aquest Decret llei estan 

obligats a prestar col·laboració i a aportar tota la informació que els sigui re-

querida en l’exercici de les actuacions regulades a l’apartat anterior per part 

dels òrgans de control competents. 

 

 

El Govern i els agents socials impulsaran un grup de treball específic per re-

visar el contingut de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions 

Laborals, a l’efecte d’adequar-se a les necessitats del model de participació 

institucional, la concertació social i el diàleg social permanent que aquest De-

cret Llei regula i dotant-lo de la personalitat jurídica escaient. 
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1. En un termini màxim de sis mesos s’iniciaran els tràmits per tal d’adaptar 

la participació institucional i del diàleg social permanent i la concertació social 

de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en les dife-

rents entitats o empreses públiques, òrgans, institucions i altres espais de par-

ticipació integrats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en els ca-

sos que s’escaigui. 

2. Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a què es re-

fereix aquest Decret llei han de ser escoltades en el procediment de modifica-

ció normativa de la regulació dels òrgans de participació institucional vigents 

en el moment d’entrada en vigor de la Llei.  

 

Mentre es produeix l’adaptació a què fa referència la disposició transitòria 

primera, continuen en vigor totes les normes que regulen la participació insti-

tucional en les entitats públiques i organismes autònoms de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

S’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya per aprovar les disposi-

cions que siguin necessàries per al seu desplegament.  

 

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 

aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les auto-

ritats a què correspongui el facin complir. 

Barcelona, 24 de març de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Hom-

rani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

1. Memòria general del Director general Relacions Laborals, Treball Autò-

nom, Seguretat i Salut Laboral 

2. Memòria econòmica del Director general Relacions Laborals, Treball Au-

tònom, Seguretat i Salut Laboral 

3. Esborrany Projecte de Decret llei pel qual es regula la participació institu-

cional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions 

sindicals i empresarials més representatives a Catalunya –versió inicial 

4. Informe jurídic de la cap de l’Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals 

5. Justificant e_valisa de tramesa de l’expedient al Secretari de Govern 

6. Informe de Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària de 

la Direcció de Serveis del Departament 
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7. Informe de la Direcció General de Pressupostos. Departament de la Vice-

presidencia, i d’Economia i Hisenda 

8. Nota relativa a les observacions rebudes EMC i PDA en relació amb el 

Projecte de decret llei 

9. Projecte de Decret llei pel qual es regula la participació institucional, el 

diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals 

i empresarials més representatives a Catalunya – versió Govern 24 de març de 

2020 

10. Certificat de la Secretaria de Govern, de 25 de març de 2020 

11. Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació insti-

tucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzaci-

ons sindicals i empresarials més representatives a Catalunya (DOGC 8096 de 

26 de març de 2020) 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament. 
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Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 d’abril de 2020, 

ha pres coneixement del Decret Llei 10/2020, pel qual s’estableixen noves 

mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social 

del COVID-19D-19, publicat al DOGC 8098, i ha manifestat que el termini 

de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’ar-

ticle 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 30 de març de 2020. 

 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 

suplència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 

8088, de 18.3.2020), 

 

Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 27 de març 

de 2020, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0370 - Projecte de decret llei pel qual s’esta-

bleixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, eco-

nòmic i social del COVID-19.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 27 de març de 

2020. 

 

 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

 

La pandèmia de la COVID-19 és una emergència sanitària i social mundial 

que justifica la necessitat extraordinària i urgent d’adoptar mesures per fer 

front a les conseqüències de tot tipus derivades dels seus efectes. La Genera-

litat de Catalunya ha adoptat diverses mesures des que l’Organització Mundial 

de la Salut va declarar, el passat 11 de març, la situació de pandèmia. En pri-

mer lloc, el Govern va aprovar el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures 

urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contrac-

tació pública, per tal de pal·liar els efectes de la  pandèmia generada pel 
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coronavirus COVID-19. Aquest va anar seguit del Decret llei 7/2020, de 17 

de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i ges-

tió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tri-

butària i econòmica, que donava continuïtat a les mesures. Posteriorment, es 

va veure necessari efectuar determinades adaptacions al que establia aquest 

últim Decret llei en matèria de contractació, així com adoptar altres mesures 

complementàries en matèria de subvencions i ajuts, mesures extraordinàries 

aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l’àmbit del sector públic 

de la Generalitat de Catalunya i també mesures en matèria tributària, i es va 

dictar el Decret llei 8/2020, de 24 de març. 

Aquest nou Decret llei té per objecte l’adopció de noves mesures per fer front 

a l’impacte sanitari, econòmic i social derivat de la greu situació actual i s’es-

tructura en quatre capítols, cinc articles, dos disposicions addicionals, una dis-

posició transitòria i una disposició final. 

En primer lloc, el capítol I del Decret llei, de mesures en matèria de despeses 

de personal, aprova la mesura extraordinària i urgent per recuperar l’import 

del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 

Català de la Salut, establert al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de 

Sanitat sobre les condicions de treball d’aquest personal. 

El capítol II estableix mesures en matèria mortuòria, i per això afegeix una 

disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 

Tenint en compte que el nombre de defuncions a Catalunya s’ha incrementat 

considerablement a causa del COVID-19, i malgrat que fins al moment no hi 

ha evidències sòlides que es produeixi infecció a partir dels cadàvers amb per-

sones difuntes per COVID-19, es considera adequat establir mesures que per-

metin agilitar el temps de donar-los el corresponent destí final, de conformitat 

amb les previsions normatives que, en matèria de serveis funeraris i policia 

sanitària mortuòria, resulten d’aplicació. Així mateix cal assegurar que la pres-

tació dels serveis funeraris en una situació de pandèmia com la que ens ocupa 

es faci de manera continua i universal, garantint el dret de les persones usuà-

ries, en el marc de les disposicions que, en matèria de salut pública, s’adoptin 

per garantir la salut de les persones i reduir els riscos d’infermetat o contagi. 

A tal efecte, i mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris 

poden ser declarats per l’autoritat competent en matèria de salut serveis de 

prestació forçosa. Finalment, i amb el mateix objecte, es considera adient es-

tablir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matè-

ria de trasllat per a la realització del seu destí final d’inhumació o incineració. 

El capítol III, en exercici de les funcions de coordinació i control en l’àmbit 

de l’esport, estableix mesures relatives d’una banda a la suspensió de les as-

semblees generals de qualsevol tipus de les entitats esportives catalanes, pre-

veient el règim jurídic d’aplicació una vegada aixecat l’estat d’alarma, suspe-

nent igualment les facultats dels òrgans competents per elegir juntes o 

comissions directives d’aquestes entitats, finalment es preveu el perllonga-

ment automàtic del mandat a aquells òrgans directius que vegin durant l’estat 

d’alarma expirat el seu mandat. 

El capítol IV adopta diverses solucions en l’àmbit de les persones jurídiques 

de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les 

societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes 

a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l’estat d’alarma. Així, 

es disposa l’ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels 

òrgans d’aquestes entitats i la possibilitat d’ajornar o modificar les reunions 
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convocades amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Així mateix, 

s’admet la celebració de reunions i l’adopció d’acords per mitjà de videocon-

ferència o d’altres mitjans de comunicació i també l’adopció d’acords sense 

reunions, d’acord amb el requisits previstos pel Codi civil de Catalunya i en-

cara que els estatuts no ho prevegin. Finalment, es disposa l’ampliació de ter-

minis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exi-

gibles legalment. En l’àmbit de les cooperatives, a més de les disposicions 

relatives a la convocatòria i celebració de les reunions i a l’adopció d’acords, 

també es regula la possibilitat de suspendre de forma total o parcial l’activitat 

cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les aportacions 

de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència 

de l’estat d’alarma. Les mesures d’aquest capítol es dicten a l’empara dels 

articles 124 i 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  

Pel que fa a les dues disposicions addicionals, la primera introdueix una pre-

cisió al que preveu l’article 6.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, en el 

sentit que el que preveu aquest article podrà ser portat a terme també fent ús 

de mitjans telemàtics, i, finalment, la segona preveu un règim extraordinari i 

restrictiu d’extensió dels efectes de la força major a determinats esdeveni-

ments, tot condicionant-lo a la resolució que es dicti per al departament com-

petent en matèria de cultura. 

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació de-

riva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que 

requereix l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui, 

la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització 

de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior. 

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, da-

vant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la greu situació de 

pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot dictar 

disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els ter-

mes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 

n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 

consideració d’urgents i convenients. 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 

amb la deliberació prèvia del Govern, 

 

 

 

A partir de l’exercici del 2020, el personal estatutari de l’Institut Català de la 

Salut percep les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Ne-

gociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de 

l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat vari-

able referit al compliment dels objectius fixats per a l’any anterior. 
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S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis 

funeraris. 

«Disposició addicional. Condicions de prestació de serveis funeraris i facul-

tats en matèria de policia sanitària mortuòria en situacions d’emergència sani-

tària greu 

1. La prestació dels serveis funeraris en situacions de pandèmia, catàstrofes i 

situacions similars ha de garantir la continuïtat i universalitat del servei, així 

com els drets de les persones usuàries, en el marc de les disposicions que, en 

matèria de salut pública, s’adoptin per garantir la salut de les persones i reduir 

els riscos d’infermetat o contagi. 

A aquests efectes, mentre es mantingui la situació de greu emergència sanità-

ria, els serveis funeraris poden ser declarats per l’autoritat competent en ma-

tèria de salut serveis de prestació forçosa. 

La declaració de prestació forçosa implica qualsevol de les accions següents: 

a) La possibilitat d’assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i 

espais medicalitzats  una empresa funerària per a la prestació del servei, quan 

existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa 

en concret, de manera que en aquest cas el dret previst a l’article 3.1.h) de la 

present Llei relatiu a la lliure elecció de l’empresa funerària es podrà exercir, 

si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. 

L’assignació de les empreses funeràries s’efectuarà a proposta motivada de 

l’ens local territorial corresponent. 

b) La determinació d’un preu màxim que s’ha d’oferir a les persones usuàries, 

en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada 

legalment. Això no exclou el dret de les persones usuàries de pactar un servei 

superior amb el preu corresponent al servei pactat.  

Aquest preu es determinarà per part de l’òrgan competent en matèria de salut, 

a proposta motivada de l’ens local territorial corresponent. 

La gestió del servei funerari s’ha de fer en el tanatori (domicili mortuori), en-

cara que el tipus de fèretre es determinarà en el moment de realitzar-se el 

transport del cadàver des del centre hospitalari, centre residencial o altre lloc 

de defunció fins al domicili mortuori. 

La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració, sem-

pre que hi hagi disponibilitat.  

En cas d’impossibilitat d’incinerar per manca de capacitat operativa de les 

instal·lacions corresponents, es pot procedir a la inhumació provisional, sense 

perjudici de la posterior exhumació i incineració realitzades de conformitat 

amb la normativa de sanitat mortuòria. 

Igualment, en cas d’impossibilitat d’enterrament per manca d’espai als ce-

mentiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judi-

cial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions re-

ligioses, filosòfiques o culturals. 

c) La prestació del servei s’haurà d’adequar a les condicions establertes per 

les autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol 

altra que resulti aplicable.  

2. A l’efecte de l’adopció de mesures en matèria de policia sanitària mortuòria: 
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a) Les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria 

s’exerceixen per la persona titular de la Secretaria de Salut Pública. L’òrgan 

esmentat també pot delegar l’exercici de les facultats esmentades en aquest 

apartat en altres òrgans, que poden ser també de l’Administració local.  

b) S’habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les 

competències sobre serveis funeraris i per imposar obligacions addicionals de 

caràcter excepcional i transitori a les entitats relacionades amb la prestació 

d’aquests serveis, sense perjudici de les requises o expropiacions urgents que 

convingui adoptar. 

c) L’exercici i el contingut dels drets de les persones usuàries dels serveis fu-

neraris resten condicionats als requeriments de salut pública que estableixi la 

Secretaria de Salut Pública, la qual ha d’adoptar totes les mesures possibles 

per fer-los efectius.  

El Govern de la Generalitat, a través dels òrgans en cada cas competents, ha 

d’establir els mecanismes adients d’assistència psicològica, acompanyament i 

suport a la gestió del dol de les persones afectades.  

En l’adopció d’aquestes mesures, sempre que sigui possible, es tindrà en 

compte la pluralitat religiosa.   

3. D’acord amb les previsions que estableixi la normativa en matèria de policia 

sanitària mortuòria, la Secretaria de Salut Pública pot disposar: 

a) La classificació de cadàvers en grups, segons la causa de defunció, incloent-

hi els canvis de classificació i l’adaptació dels requisits que hi siguin aplica-

bles, d’acord amb l’evolució de les circumstàncies. 

b) El transport urgent dels cadàvers al cementiri de la localitat o, si escau, a 

d’altres de properes, per a la seva inhumació o incineració immediates.  

c) El transport de cadàvers per mitjà de qualsevol mitjà adient, amb l’adapta-

ció, si escau, dels requeriments establerts reglamentàriament. 

d) La prohibició de les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, així com les ceri-

mònies de comiat, civils o religioses, que puguin comportar l’aglomeració de 

persones per evitar el risc de contagis. 

e) L’establiment de restriccions en l’acompanyament dels cadàvers a la seva 

destinació final. 

f) L’habilitació d’espais com a domicilis mortuoris altres que les sales de vet-

lla i els cementiris, establint-ne les condicions higièniques i sanitàries. 

g) La prohibició de realitzar pràctiques sobre cadàvers. 

h) L’autorització d’inhumacions fora de cementiris comuns establint les con-

dicions higièniques i sanitàries. 

i) L’adopció de totes aquelles mesures addicionals que siguin necessaris per 

garantir la salut pública i la de totes les persones, familiars o prestadores de 

serveis afectades.» 

 

 

Mentre es mantingui l’estat d’alarma, en exercici de les funcions de coordina-

ció i control en l’àmbit de l’esport, s’adopten les mesures següents: 

a) Se suspèn la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraor-

dinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol 
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convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que es tingui previst 

realitzar a partir de l’entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada ai-

xecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i evitar situacions d’inde-

fensió, s’hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes es-

tablerts legalment. 

b) Se suspèn la facultat per convocar per part dels òrgans competents proce-

diments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les 

entitats esportives a Catalunya. Els procediments electorals en curs resten sus-

pesos fins a l’aixecament de l’estat d’alarma. En el termini d’un mes, comp-

tador a partir de la data en què s’aixequi la suspensió, les juntes electorals de 

les entitats esportives han d’aprovar i publicar la reformulació del calendari 

que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada 

fase del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat l’òrgan 

convocant i d’acord amb el que determina la normativa vigent en matèria d’es-

ports sobre aquesta matèria.  

c) El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que 

expiri durant l’estat d’alarma es perllonga automàticament fins que es pugui 

convocar i realitzar el corresponent procediment electoral, d’acord amb el que 

determina l’apartat b d’aquest article.  

d) Són nul·les de ple dret les actuacions que vulnerin el que disposen els apar-

tats anteriors.   

 

 

4.1 Durant la vigència de l’estat d’alarma actual, els terminis previstos legal-

ment per a la reunió dels òrgans col·legiats de les persones jurídiques de dret 

privat subjectes a les disposicions del dret català, incloses les societats coope-

ratives, queden suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, i 

el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o 

les seves pròrrogues. Les reunions convocades abans de la declaració d’aquest 

estat que hagin de tenir lloc amb posterioritat a aquesta declaració poden ser 

objecte d’ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de cele-

bració per qui les ha convocat. Si s’ha decidit l’ajornament o la normativa 

reguladora de l’estat d’alarma impossibilita la celebració de la reunió, aquesta 

s’ha de tornar a convocar dins del mes següent a la data d’aixecament d’aquest 

estat. 

4.2 No obstant el que disposa l’apartat anterior, durant la vigència de l’estat 

d’alarma els òrgans esmentats en l’apartat anterior es poden reunir i adoptar 

acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, 

d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, en-

cara que llurs estatuts no ho prevegin. Així mateix, els òrgans de govern i llurs 

comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió, d’acord amb 

allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els 
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estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix 

o ho sol·licitin almenys dos membres. 

4.3 Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes 

anuals i altres documents exigibles s’entenen suspesos a partir de la data de 

declaració de l’estat d’alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de 

finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues. 

4.4 Els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració de les 

reunions de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de 

propietat horitzontal resten suspesos a partir de la data de declaració de l’estat 

d’alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat 

d’alarma o les seves pròrrogues. Les reunions ja convocades que s’hagin de 

celebrar durant la vigència d’aquest estat resten suspeses i s’han de tornar a 

convocar dins del mes següent al seu aixecament, llevat que sigui possible 

dur-les a terme pels mitjans establerts en l’article 312-5.2 del Codi civil de 

Catalunya. Durant la vigència de l’estat d’alarma, queda admesa també la pos-

sibilitat d’adoptar acords sense reunió, a instància de la persona que presideix 

la junta, si es compleixen els requisits establerts a l’article 312-7 del Codi civil 

de Catalunya. 

4.5 Les mesures previstes en aquest article s’entenen vigents des de l’entrada 

en vigor de l’estat d’alarma. 

 

5.1 De forma excepcional i durant el període d’estat d’alarma, el consell rector 

pot convocar assemblees extraordinàries amb l’antelació mínima que consi-

deri pertinent, sempre tenint en compte la urgència de l’acord que cal adoptar. 

En tot cas, serà responsabilitat del consell rector adoptar les mesures perti-

nents, en atenció a les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, 

per tal que les persones sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la 

sessió de l’assemblea que podrà fer-se per videoconferència o altres mitjans 

de comunicació, amb les garanties pertinents. A aquests efectes, la convoca-

tòria de la reunió de l’assemblea haurà de fer constar la concurrència de les 

raons que han motivat fer la convocatòria amb una antelació inferior als 15 

dies que preveu l’article 44 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives. 

5.2 De forma excepcional i durant el període d’estat d’alarma, el Consell Rec-

tor, segons les circumstàncies concretes de cada cooperativa, podrà disposar 

altres mecanismes diferents als establerts a l’article 48.2 de la Llei de coope-

ratives amb relació a l’obligació de posar a disposició de les persones sòcies 

el nombre de vots socials que correspon a cada persona sòcia. 

5.3 De forma excepcional amb relació al que estableix l’article 134 de la Llei 

12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, durant tot el període d’estat d’alarma, 

el consell rector pot acordar la suspensió total o parcial de l’activitat coopera-

tivitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o perso-

nes treballadores o d’una part d’aquestes, quan es donin els requisits següents: 

a) Que la cooperativa tingui més de 100 persones sòcies treballadores, sòcies 

de treball o treballadores. 

b) Que no sigui possible fer l’assemblea ni de forma presencial, ni telemàtica, 

a causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i a la 

manca de mitjans telemàtics.  
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A aquests efectes, caldrà que en l’acord es motivi la concurrència dels requi-

sits indicats. 

5.4 El reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la coopera-

tiva que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat 

fins que transcorrin sis mesos comptadors des que finalitzi l’estat d’alarma. 

5.5 Les mesures previstes en aquest article s’entenen vigents des de l’entrada 

en vigor de l’estat d’alarma. 

 

 

El que es preveu a l’article 6.2 del Decret llei  8/2020, de 24 de març, de mo-

dificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, podrà ser portat a terme 

també fent ús de mitjans telemàtics. 

 

1. En els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, 

per la seva rellevància, envergadura o naturalesa internacional, requereixen 

una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assis-

tents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l’aixecament de 

l’estat d’alarma, els serà d’aplicació els supòsit de la força major sempre que 

es donin els requisits següents: 

a) Que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 

13 de març de 2020. 

b) Que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per 

garantir la celebració en les dates programades, obligatòriament s’hagin de 

portar a terme dins del període de l’estat d’alarma, o que la modificació de les 

que s’han fet abans no sigui factible, com a conseqüència de l’estat d’alarma. 

A tal efecte, es consideren actuacions preparatòries entre d’altres, les contrac-

tacions logístiques o artístiques, l’obtenció de llicències o drets d’ocupació.  

2. El que s’estableix en el apartat anterior restarà condicionat al fet que el 

Departament de Cultura determini, mitjançant resolució i a instància de part, 

els esdeveniments culturals que compleixen aquests requisits en funció de la 

seva repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el gran nombre d’entrades 

venudes en el moment de declarar-se l’estat d’alarma i el manteniment de fu-

tures edicions. 

 

El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi 

l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara 

l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19, excepte que s’estableixi un altre termini de vigència i llevat del 

que es disposa a l’article 1. 

 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 

llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 

pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 27 de març de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 

i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 27.3.20 

2. Comunicat al secretari del Govern 

3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 26.3.20 

4. Informe jurídic de 26.3.20 

5. Nota de la Direcció General de la Funció Pública de 27.3.20 

6. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Publica sessió 27.3.20 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament. 
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La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 12 de març de 

2020, ha estudiat el text del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya per al 2020 (tram. 200-00011/12), l’informe de la ponència i les 

esmenes presentades pels grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del 

Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat 

d’establir el dictamen següent: 

 

ÍNDEX 

Preàmbul 

licació i aprovació dels pressupostos i règim de les modificacions 
pressupostàries 

 

 

Article 2. Aprovació dels pressupostos de la Generalitat 

Article 3. Beneficis fiscals 

Capítol II. Els crèdits de despeses del pressupost i les seves modificacions 

Article 4. Crèdits de despeses del pressupost 

Article 5. Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost 

Article 6. Modificació  

Article 7. Principis generals de modificació de despeses 

Article 8. Transferències de crèdit 

Article 9. Generació de crèdits 

Article 10. Crèdits ampliables 

Article 11. Incorporació de romanents de crèdit 

Article 12. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries 

Article 13. Retencions de saldos pressupostaris 

Article 14. Transferències o aportacions a determinades entitats, compliment dels ob-
jectius pressupostaris i gestió dels romanents de tresoreria 

Article 15. Comptabilització de les transferències internes 

Article 16. Fons de Contingència 

Títol II. Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública 

Article 17. Pressupostos de les universitats públiques 

a 

Article 19. Compr  

Article 20. Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats 

Article 21. Despeses amb càrrec a pressupostos futurs 

 

Article 23. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats 

Títol III. Despeses de personal 

 

Article 25. Retribucions del personal 
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Article 26. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari 

Article 27. Acreditació de retribucions 

Article 28. Retribucions del personal laboral 

Article 29. Retribucions dels membres del Govern i alts càrrecs 

Article 30. Retribucions del personal directiu de les entitats públiques 

Article 31. Pensions 

 

 

Article 34. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal 
laboral i del personal directiu 

Article 35. Plantilla pressupostària 

Article 36. Gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries 

 

Article 37. Operacions d ent a llarg termini 

 

Article 39. Avals de la Generalitat 

Article 40. Garanties de la Generalitat 

Article 41. Informació sobre endeutaments i avals 

Article 42. Fons per a les empreses culturals 

Títol V. Normes tributàries 

 

Article 44. Taxes amb tipus de quantia fixa 

pensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a deter-
minats càrrecs electes locals 

Article 45. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat 

 

Article 47. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Municipis 

Article 48. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Aran i Comarques 

Article 49. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats Municipals Descentralitza-
des 

Article 50. Tramesa de documentació 

 

Títol VII. Norme
nismes 

Article 52. Parlament de Catalunya 

Article 53. Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comp-
tes i Oficina Antifrau de Catalunya 

Article 54. C
de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

Disposicions addicionals 

I. Mesures en matèria econòmica 

Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora 

II. Mesures en matèria de personal 

Disposició addicional 2. Règim aplicable a les entitats del sector públic de salut 

Disposició addicional 3. Règim aplicable a la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats i als centres de recerca de Catalunya 

D  

Disposició addicional 5. Règim aplicable a Ferrocarrils de la Generalitat 

Disposició addicional 6. Règim aplicable al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya 

[Disposició addicional 7, suprimida] 

Disposició addicional 8. Mesures del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties 

talunya 

Disposició addicional 9. Pla Serra Húnter 

Disposició addicional 10. Recuperació parcial dels imports deixats de percebre en apli-
cació dels acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer 

a 
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III.  

versitats públiques 

IV. Mesures en matèria cultural 

ral relle-
vant 

V. Mesures en matèria de salut 

Disposició addicional 14. Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris 

Treball, Afers Socials i Famílies 

Disposició add  

VI. Mesures en matèria de benestar social 

Disposició addicional 17. Cartera de serveis socials 

Disposició addicional 18. Indicador de renda de suficiència 

Disposició addicional 19. Prestacions socials de caràcter econòmic 

Disposició addicional 20. Quantia de la prestació per al manteniment de les despeses 
de la llar per a determinats col·lectius 

situació de dependència 

Disposició addicional 22. Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec 

neralitat 

dat en situació de risc 

mia social o del tercer sector 

Disposició addicional 26. Quantia dels ajuts assistencials per a la protecció dels cònju-
ges supervivents 

Disposició addicional 27. Salari mínim de referència a Catalunya 

Disposició addicional 28. Observatori de les Violències Masclistes 

Disposició addicional 29. Mesures per a fer efectius els acords del Pacte per a afrontar 
el VIH/sida i les infeccions de transmissió sexual 

Disposició addicional 30. Tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona 

ció de les persones amb discapacitat 

Disposició addicional 32. Fons addicionals per a la millora de polítiques públiques 

Disposicions finals 

Disposició final 1. Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions ad-
ministratives 

Disposició final 2. Imputació de despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pres-
supost prorrogat 

Disposició final 3. Modificació de les estructures pressupostàries 

Disposició final 4. Entrada en vigor 

 

Annex 2. Cartera de serveis socials 

 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 s’elaboren en un 

context econòmicament i socialment marcat per la consolidació de la recupe-

ració de l’activitat econòmica i la reducció de la taxa d’atur, en què l’economia 

catalana encadena sis anys consecutius de creixement amb un patró equilibrat 

i diversificat i, per tant, més resistent que el d’altres períodes expansius. Tan-

mateix, encara hi ha segments de la població als quals no ha arribat la recupe-

ració econòmica. 

La gestió de la crisi no va ésser innòcua: va comportar una devaluació salarial, 

la precarització del món laboral i l’aplicació d’unes polítiques d’austeritat que 

van limitar la capacitat de resposta de l’estat del benestar en el moment que la 

ciutadania més la necessitava. 
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Durant els darrers anys, el Govern de la Generalitat s’ha centrat a promoure la 

recuperació econòmica per a posar fi a l’austeritat forçosa i a intentar protegir 

i reforçar els pilars del sistema de salut, d’educació i de benestar social. No ha 

estat fàcil, i sovint l’esforç de la Generalitat no ha anat acompanyat del suport 

d’un Estat que –al marge de perpetuar un finançament insuficient i la manca 

d’inversions a Catalunya– ha exigit el compliment escrupolós dels objectius 

de dèficit mentre ell els incomplia de manera reiterada. 

Gràcies a una conjuntura econòmica més favorable i a una gestió rigorosa de 

les finances públiques, que ha compatibilitzat la recuperació de la despesa i la 

reducció del dèficit públic, avui la Generalitat està en disposició de deixar 

enrere aquest escenari. 

Cal desplegar uns objectius estratègics a curt i a llarg termini, per a avançar 

cap a una economia més inclusiva i innovadora, i acompanyar-los de les polí-

tiques públiques adequades i consensuades amb tots els agents rellevants. Els 

majors recursos derivats de l’expansió econòmica dels darrers anys han de 

servir per a posar al dia els serveis públics, reforçar l’economia productiva i 

continuar fent avançar l’estat del benestar. Per això aquests pressupostos s’ori-

enten cap a objectius amplis de benestar social i prosperitat compartida, per a 

posar al centre de l’acció governamental la felicitat i la qualitat de vida de la 

població, i també per a assentar les bases d’un creixement econòmic sòlid i 

inclusiu, basat en la innovació i el coneixement, que garanteixi, alhora, la pre-

servació del medi natural. 

Catalunya necessita obrir una nova etapa amb un pressupost que vagi més en-

llà de les valoracions exclusivament macroeconòmiques i prioritzi la dimensió 

més humana de les xifres, que estigui dissenyat a partir dels valors de l’equitat 

i la igualtat d’oportunitats i que respongui a un compromís amb el benestar, la 

prosperitat compartida i la lluita contra l’emergència climàtica. Perquè el pres-

supost és, per damunt de tot, una eina de transformació de la societat per a 

construir una Catalunya millor. 

El compromís amb el benestar i la prosperitat compartida articula, doncs, un 

pressupost que supera els nivells de despesa previs a la crisi per a millorar la 

qualitat de les institucions i dels serveis públics, que pretén reduir les desi-

gualtats socials i territorials vetllant perquè ningú no quedi enrere, que aposta 

per un creixement econòmic sostingut i compartit que impulsi la inversió pú-

blica i que fa una aposta decidida per combatre l’emergència climàtica. 

També aposta per una estratègia pressupostària que encoratgi el treball trans-

versal entre departaments de la Generalitat, entitats públiques, ens locals i el 

conjunt d’agents socials i econòmics. 

En concret, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos prin-

cipals que serveixen de guia de l’orientació estratègica de les polítiques públi-

ques i l’acció del Govern orientada a millorar el benestar individual i col·lec-

tiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els 

nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l’estructura de 

les institucions, la transparència i l’avaluació; la reducció de les desigualtats 

socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i 

vertebrar el territori; el coneixement, la innovació i la dinamització econò-

mica, per a dinamitzar l’economia productiva i del coneixement per a un crei-

xement sostingut i compartit; i un horitzó de zero emissions i residus, per a 

impulsar polítiques ambicioses per a fer front a l’emergència climàtica. 
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Per primera vegada el pressupost està vinculat amb l’estratègia de la comunitat 

internacional per a afrontar els principals reptes del planeta, els objectius de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, començant per la lluita contra 

la pobresa i les desigualtats, la protecció dels drets humans, l’enfortiment de 

la igualtat de gènere i el combat contra l’emergència climàtica. 

Per a poder fer aquest salt endavant, no només cal poder disposar de més re-

cursos, sinó que també s’han d’establir els mecanismes adequats per a priorit-

zar i avaluar millor la despesa. En aquest sentit, els pressupostos per al 2020 

incorporen eines d’avaluació, priorització i planificació de la despesa per a 

maximitzar el valor de la despesa pública. 

Una altra de les claus de volta d’aquests pressupostos és la millora dels ingres-

sos a partir d’una fiscalitat més justa i més progressiva, per a garantir drets i 

oportunitats per a tothom i apostar també per la fiscalitat verda per a combatre 

l’emergència climàtica. Aquests són els puntals d’una fiscalitat que afecta una 

part menor dels ingressos de la Generalitat, encara massa condicionats per un 

sistema de finançament clarament insuficient i pels incompliments reiterats 

del Govern espanyol. 

Els pressupostos per al 2020 introdueixen també novetats metodològiques i 

consoliden bones pràctiques que s’han engegat els darrers anys. A banda de 

mostrar la vinculació i les assignacions dels programes pressupostaris amb els 

disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i 

d’utilitzar com a referència els indicadors de benestar i progrés social, també 

presenten per primera vegada un càlcul de la despesa en infància amb l’adap-

tació a la Generalitat d’una metodologia pionera desenvolupada per la UNI-

CEF. Addicionalment, despleguen la perspectiva de gènere identificant les ac-

tuacions concretes en aquest àmbit incloses dins de cada programa 

pressupostari, i s’incorpora informació sobre els compromisos de despesa a 

càrrec d’exercicis futurs que complementen l’escenari a mitjà termini i que, 

juntament amb l’avaluació i la revisió de despesa, contribueixen a millorar 

l’eficiència, l’eficàcia i la sostenibilitat de la despesa pública. 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 s’elaboren sota els 

principis d’estabilitat i sostenibilitat i amb les limitacions que imposen les ac-

tuals regles fiscals i l’escenari d’ingressos, que depèn majoritàriament dels 

recursos que aporta el model de finançament. L’objectiu de dèficit formalment 

aprovat és del 0% del producte interior brut, la regla de despesa 2,9% i l’ob-

jectiu de deute 31,4%. 

Amb tot això, el pressupost per al 2020 està en disposició de donar un nou 

impuls a les estructures clau del país –començant per l’educació i el sistema 

de salut– amb uns ingressos que, més enllà d’atendre les urgències del dia a 

dia, han de permetre, després de molt de temps, la projecció cap al futur. Par-

teix de la voluntat col·lectiva de treballar pel benestar i la prosperitat compar-

tida i inicia una nova etapa per a començar a construir la Catalunya del 2030. 

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 conté les 

previsions d’ingressos i l’aprovació de les despeses que s’han d’executar du-

rant l’exercici pressupostari del 2020. Formalment, el text articulat es divideix 

en set títols, vint-i-set disposicions addicionals i quatre disposicions finals. 

El títol I està dedicat a la delimitació de l’àmbit i l’aprovació dels pressupos-

tos, a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions pressupostàries 

i a l’assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en aquesta 

matèria. 
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El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, 

conté, com a element destacat, l’articulació dels mecanismes necessaris per a 

evitar l’adopció d’acords i de resolucions que puguin incomplir les normes 

generals de limitació de la despesa. 

El títol III, sobre despeses de personal, estableix l’àmbit d’aplicació de les 

normes en aquesta matèria. 

El títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d’actuació del crèdit públic, 

estableix les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus 

d’entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre el marc 

per a gestionar els riscos de tipus d’interès i de canvi. També fixa les diferents 

actuacions dels instruments del crèdit públic de la Generalitat. 

Les normes tributàries, establertes pel títol V, fan referència al cànon de l’ai-

gua i a l’actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa. 

El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat 

i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de Cooperació Local de Ca-

talunya, d’acord amb criteris basats en les especificitats de l’organització ter-

ritorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que 

resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials. 

El darrer títol, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària 

del Parlament i d’altres institucions i organismes (Síndic de Greuges, Consell 

de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes de Catalunya, Oficina An-

tifrau de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya i Autoritat Catalana de Protecció de Da-

des). 

Finalment, la Llei es completa amb trenta-una disposicions addicionals i qua-

tre disposicions finals. 

 

 

 

1. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 estan formats 

per: 

a) El pressupost de l’Administració de la Generalitat. 

b) Els pressupostos del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes 

de caràcter administratiu. 

c) Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial. 

d) Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament ju-

rídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris. 

e) Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil amb 

participació total o majoritària de la Generalitat. 

f) Els pressupostos dels consorcis amb participació majoritària de la Genera-

litat i els dels altres consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat. 

g) Els pressupostos de les fundacions amb participació total o majoritària de 

la Generalitat. 
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2. També s’incorporen a aquesta llei els pressupostos d’altres entitats partici-

pades per la Generalitat de forma no majoritària i que no formen part del sector 

públic de la Generalitat que han estat classificades dins el sector Administra-

ció pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del Sistema Europeu 

de Comptes. 

3. Tots els crèdits de despeses dels pressupostos a què fa referència aquest 

article s’estructuren en funció de la triple classificació –orgànica, per progra-

mes i econòmica– en els estats de despeses corresponents que acompanyen 

aquesta llei. Els estats d’ingressos s’estructuren, dins de cada entitat, segons 

la classificació econòmica. 

 

1. S’aproven els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici del 2020. 

2. L’aprovació dels pressupostos de la Generalitat es produeix en el marc del 

principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb la informa-

ció necessària per a donar compliment als principis de transparència. 

3. El pressupost de l’Administració de la Generalitat, a què fa referència l’ar-

ticle 1.a, que està format per l’estat d’ingressos i pels estats de despeses dels 

departaments del Govern i els fons no departamentals, i en el qual s’integren 

també els estats de despeses del Parlament i dels organismes estatutaris i con-

sultius que no disposen de pressupost propi, s’aprova per un import total, en 

els estats d’ingressos i despeses, de 42.179.204.552,57 euros, d’acord amb el 

detall de despeses per seccions que figura en la taula següent:  

Seccions pressupostàries Import (euros) 

Parlament i organismes estatutaris i consultius  
Parlament de Catalunya 69.797.481,24 

Consell de Garanties Estatutàries 3.418.389,03 

Sindicatura de Comptes 12.068.286,90 

Oficina Antifrau de Catalunya 6.366.755,57 

Comissió Jurídica Assessora 3.179.650,43 

Departaments  
Departament de la Presidència 610.466.479,53 

 211.621.705,73 

Depar  
Institucionals i Transparència 76.196.020,51 

 1.430.850.144,41 

Departament  5.671.855.817,65 

Departament de Salut 9.716.001.716,52 

Departament de Territori i Sostenibilitat 2.064.216.831,87 

Departament de Cultura 298.115.086,14 

Departament de Justícia 1.053.612.574,20 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 3.411.451.557,37 

 1.591.999.900,02 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 139.414.718,70 
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Seccions pressupostàries Import (euros) 

 726.314.944,72 

Fons no departamentals  
Despeses de diversos departaments 762.586.211,13 

Deute 10.539.633.491,90 

Fons de Contingència 250.000.000,00 

Pensions 1.600.000,00 

 3.528.436.789,00 

Total pressupost 42.179.204.552,57 

4. Els pressupostos del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes 

de caràcter administratiu, a què fa referència l’article 1.b, s’aproven amb els 

imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:  

Entitats Import (euros) 

Servei Català de la Salut (CatSalut) 9.457.616.886,20 

Patronat de la Muntanya de Montserrat 4.244.638,87 

Institut Català de les Dones (ICD) 10.594.354,70 

 13.865.585,85 

 49.705.896,79 

 1.453.000,00 

 7.975.465,61 

Institut per al Desenvolupament de les 
 1.963.137,89 

Autoritat Catalana de la Competència 1.697.324,47 

Servei Català de Trànsit 116.096.424,32 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 18.444.346,74 

Institut per al Desenvolupament i la Promoció 
de  1.063.127,35 

Institució de les Lletres Catalanes 1.330.869,91 

Biblioteca de Catalunya 7.837.130,00 

 4.676.582,15 

Institut Català de  17.148.931,64 

Serve  403.558.088,53 

Agència Catalana del Consum 10.592.743,74 

 13.094.458,17 

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 2.701.560,68 

Total (sense consolidar) 10.145.660.553,61 

5. Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial, a què fa 

referència l’article 1.c, s’aproven amb els imports detallats per entitats que 

figuren en la taula següent:  
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Entitats Import (euros) 

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya (EADOP) 6.743.743,34 

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) 38.524.000,00 

Total (sense consolidar) 45.267.743,34 

6. Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament ju-

rídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris, a què fa referèn-

cia l’article 1.d, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren 

en la taula següent:  

Entitats Import (euros) 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 245.189.239,00 

Ce  15.513.140,32 

Consell de  5.879.403,88 

Institut Català de Finances (ICF) 442.851.954,23 

Agència Tributària de Catalunya 82.919.447,08 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 29.006.628,00 

Institut Català Internacional per la Pau 1.440.850,00 

 11.250.435,07 

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 5.549.378,00 

Institut Català de la Salut (ICS) 3.043.121.409,73 

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 63.148.236,27 

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 94.372.760,72 

 124.288.710,22 

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 15.625.187,25 

ia (ICO) 270.888.531,59 

Banc de Sang i Teixits (BST) 90.291.806,66 

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 44.613.125,20 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 345.736.958,80 

 493.585.110,55 

Agència de Residus de Catalunya 191.607.620,16 

Ports de la Generalitat 15.357.000,00 

Institut Català del Sòl (Incasòl) 216.476.491,95 

Servei Meteorològic de Catalunya 7.615.349,79 

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 527.358.764,70 

 243.456.275,05 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 23.581.343,66 

-Llobregat (ATL) 168.442.887,88 

Institut Català de les Empreses Culturals 63.658.286,92 

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 48.920.162,12 
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Entitats Import (euros) 

Agència Catalana del Patrimoni Cultural 22.007.349,31 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 1.350.579,13 

 53.231.032,37 

Memorial Democràtic 1.865.800,00 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 2.460.115,69 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 664.610,00 

Agència Catalana de la Joventut 22.361.089,94 

 7.051.109,81 

 154.789.133,56 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 4.940.696,86 

 86.970.647,12 

Agència Catalana de Turisme 25.420.000,00 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 530.331.574,94 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades 3.023.934,40 

Agència de Ciberseguretat de Catalunya 14.710.102,00 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 45.266.167,30 

Centre de la Propietat Forestal 4.968.977,79 

Total (sense consolidar) 7.913.159.415,02 

7. Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil amb 

participació total o majoritària de la Generalitat, a què fa referència l’article 

1.e, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula 

següent:  

Entitats Import (euros) 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 297.595.065,00 

Equacat, SA 2.714.187,32 

TVC Multimèdia, SL 32.584,00 

Intracatalònia, SA 4.034.710,04 

Circuit de Motocròs de Catalunya, SL 199.359,00 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 458.898.681,23 

Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU 840.737,68 

Fira 2000, SA 87.511.577,55 

Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU 3.442.310,63 

 350.614.710,01 

Coordinació Logística Sanitària, AIE 2.412.968,20 

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA 3.836.691,79 

Logaritme, Serveis Logístics, AIE 19.095.704,18 

Barnaclínic, SA 15.749.644,91 
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Entitats Import (euros) 

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logísti-
ques, SA (CIMALSA) 25.031.994,97 

Cargometro Rail Transport, SA 1.864.703,70 

Terminal Intermodal  331.150,00 

Vallter, SA 2.941.760,12 

Aeroports Públics de Catalunya, SLU 16.073.010,60 

Autometro, SA 2.036.054,43 

FGCRAIL, SA 704.145,30 

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 13.090.921,00 

Empresa de Promoció i Localització Industrial 
de Catalunya, SA (AVANÇSA) 19.159.142,96 

Circuits de Catalunya, SL 47.970.984,68 

Actius de Muntanya, SA 3.571.335,00 

 5.549.380,15 

Forestal Catalana, SA 20.696.985,17 

Total (sense consolidar) 1.406.000.499,62 

8. Els pressupostos dels consorcis amb participació majoritària de la Genera-

litat i els altres que li han estat adscrits, a què fa referència l’article 1.f, s’apro-

ven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:  

Entitats Import (euros) 

 1.252.377,00 

Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya (PCM-Diplocat) 2.000.000,00 

Barcelona 209.556.075,00 

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 287.605.443,50 

Consorci Sanitari de Terrassa 194.616.603,83 

Consorci Sanitari de Barcelona 9.166.664,42 

Consorci Hospitalari de Vic 104.430.927,03 

Consorci Sanitari Integral 256.881.023,67 

 122.132.308,42 

 76.303.797,25 

 
 18.713.943,72 

Consorci Sanitari del Maresme 141.057.223,59 

Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva 116.105.239,42 

Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
Hospital de la Cerdanya 20.888.008,00 

Consorci de Castelldefels Agents de Salut 6.064.354,39 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 363.847.222,77 
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Entitats Import (euros) 

 
Esquerra (CAPSBE) 16.071.600,43 

Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) 17.036.604,13 

Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 577.340.177,85 

at del Transport Metropolità 1.582.310.982,10 

Consorci Patronat de la Vall de Núria 65.446,09 

Consorci Urbanístic del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès 16.709.015,94 

Consorci Port de Mataró 6.529.640,33 

Natural de Gallecs 421.000,00 

Consorci Port de Portbou 832.290,86 

 346.921,80 

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 20.681.507,53 

 9.169.890,05 

Consor  6.413.121,68 

 41.064.650,30 

Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) 6.050.000,00 

Metropolitana de Barcelona 3.130.091,65 

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals 
del Delta del Llobregat 438.000,00 

 12.545.500,00 

 3.000,00 

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
 429.755,00 

Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residenci-

lona 5.004.824,08 

Consorci Urbanístic per al 
many, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Vilade-
cans, Deltabcn 2.191.297,03 

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors PPR Entorn 
de la Colònia Güell, dels termes municipals de Santa Coloma de Cer-
velló i Sant Boi de Llobregat 239.400,00 

 10.121.533,48 

 15.432.237,04 

Consorci per a la Normalització Lingüística 32.986.367,25 

Consorci del Centre de Terminologia Termcat 1.434.931,50 

Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí 579.315,03 

Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barce-
lona 468.000,00 

Consorci Memorial dels Espais de la  366.650,00 

Consorci del Museu Memorial de l  458.000,00 

Consorci Sant Gregori, de Girona 8.434.107,64 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 37.982.891,55 



Dossier Ple 51 

 

76 

 

Entitats Import (euros) 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona 76.578.581,11 

 2.009.037,00 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 11.354.000,00 

Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 2.111.540,18 

 2.259.130,42 

Co  31.260.439,49 

Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 2.192.779,50 

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 18.796.192,96 

Centre de Visió per Computador 3.099.000,00 

 5.098.714,00 

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 17.146.512,83 

 287.783,66 

Consorci Administració Oberta de Catalunya 14.533.609,90 

Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 5.675.459,06 

Total (sense consolidar) 4.556.312.742,46 

9. Els pressupostos de les fundacions amb participació total o majoritària de 

la Generalitat, a què fa referència l’article 1.g, s’aproven amb els imports de-

tallats per entitats que figuren en la taula següent:  

Entitats Import (euros) 

Fundació La Marató de TV3 7.852.050,00 

 792.994,36 

 12.881.356,00 

Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya 667.500,00 

 
Mèdiques (IMIM) 19.710.520,48 

- Institut 
de Recerca (HUVH, IR) 47.475.778,71 

 3.652.206,52 

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré 5.476.800,00 

Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras 9.543.364,49 

Salut Jordi Gol i Gurina (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina) 3.560.000,00 

Trias i Pujol (IGTP) 16.796.997,66 

Fundació 
Trueta (IdIBGI) 6.375.000,00 

Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 28.705.550,86 

Fundació Ticsalut 2.432.114,05 

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 3.209.014,00 

Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 451.418,04 
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Entitats Import (euros) 

Fundació Parc Taulí, Fundació Privada 4.559.829,94 

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 29.251.853,78 

Fundació Joan Costa Roma 731.561,46 

Fundació de Gestió  
de la Santa Creu i Sant Pau 390.877.939,02 

onal 920.098,90 

Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació 
I-Cerca) 1.869.000,00 

Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) 43.832.795,72 

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions 
de Catalunya (CTTC) 8.020.052,25 

Fundació  17.879.002,02 

Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 22.270.297,00 

 4.869.023,98 

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 415.458,00 

Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel 
Crusafont (ICP Miquel Crusafont) 1.537.205,00 

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 32.266.630,61 

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 12.016.614,90 

Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 12.248.500,00 

Fundació del Món Rural 171.891,30 

Total (sense consolidar) 753.320.419,05 

10. Els crèdits de despeses dels pressupostos dels ens a què fan referència els 

apartats 3 i 4 tenen caràcter limitatiu, mentre que els crèdits de despeses dels 

pressupostos dels ens a què fan referència els apartats 5, 6, 7, 8 i 9 tenen ca-

ràcter estimatiu. 

 

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat i els tributs estatals 

el rendiment dels quals se cedeix a la Generalitat s’estimen en 12.059,2 mili-

ons d’euros. 

 

 

Són crèdits pressupostaris de despesa cadascuna de les assignacions individu-

alitzades que figuren en el pressupost respectiu, amb el nivell de vinculació 

que correspongui, posades a disposició dels centres gestors per a cobrir les 

necessitats per a les quals han estat aprovades. 

 

1. Els crèdits de despeses autoritzats en els pressupostos per al 2020 de la 

Generalitat, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes adminis-

tratives tenen les vinculacions següents: 
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a) Pel que fa al capítol 1, els crèdits autoritzats vinculen per servei i capítol, 

llevat dels crèdits relatius als articles 15 i 17, que vinculen per servei i con-

cepte, i dels relatius a l’article 16, que vinculen per secció i concepte, si són 

de la Generalitat, i per entitat i concepte en la resta de casos, excepte els de la 

secció «Parlament de Catalunya», que vinculen per servei i concepte. 

b) Pel que fa al capítol 2, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i capítol, llevat de: 

– Els conceptes 226, «Despeses diverses», i 251, «Prestació de serveis amb 

mitjans aliens», que vinculen per servei, programa i concepte. 

– Les aplicacions 200.0001, «Lloguers i cànons mitjançant Infraestructures 

de la Generalitat de Catalunya, SAU»; 200.0003, «Lloguers derivats d’altres 

drets de superfície»; 203.0002, «Prestacions derivades de concessions admi-

nistratives»; 226.0001, «Exposicions, certàmens i altres activitats de promo-

ció»; 226.0002, «Atencions protocol·làries i representatives»; 226.0003, «Pu-

blicitat, difusió i campanyes institucionals»; 227.0004, «Processos electorals 

i consultes populars»; 227.0005, «Estudis i dictàmens», i 227.0015, «Proces-

sos de participació ciutadana», que vinculen per servei, programa i aplicació. 

– Les aplicacions 222.0002, «Solucions TIC CTTI-Connectivitat»; 228.0003, 

«Solucions TIC CTTI-Serveis recurrents»; 228.0004, «Solucions TIC CTTI-

Evolutius recurrents»; i 228.0005, «Solucions TIC CTTI-Projectes sota de-

manda», que en conjunt vinculen per servei i programa, amb independència 

del codi de finançament. 

c) Pel que fa al capítol 3, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i capítol, llevat de l’aplicació 340.0002, «Despeses financeres en concepte 

d’interessos de demora», que vincula per servei, programa i aplicació. 

d) Pel que fa al capítol 4, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i capítol, llevat de les transferències nominatives; de les aplicacions 440.0002, 

«Solucions TIC CTTI-Serveis recurrents. Aportació per la gestió»; 460.0017, 

«Fons per al foment del turisme»; 464.0001, «Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya», i 489.0001, «Farmàcia (receptes mèdiques)», i de la partida pres-

supostària PO01 D/470.0001/521, «A empreses privades», que vinculen per 

servei, programa i aplicació, i del concepte 488, «Concerts educatius», que 

vincula per servei, programa i concepte. 

e) Pel que fa al capítol 5, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i capítol. 

f) Pel que fa al capítol 6, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i capítol, llevat de les aportacions nominatives per inversions i de les aplica-

cions 600.0002, «Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre terrenys i 

béns naturals», i 610.0003, «Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre 

edificis i altres construccions», que vinculen per servei, programa i aplicació. 

g) Pel que fa al capítol 7, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i capítol, llevat de les transferències nominatives, de l’aplicació 762.0001, 

«Pla únic d’obres i serveis de Catalunya», i de la partida pressupostària PO01 

D/770.0001/521, «A empreses privades», que vinculen per servei, programa i 

aplicació. 

h) Pel que fa al capítol 8, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i article, llevat de les aportacions de capital nominatives, que vinculen per 

servei, programa i aplicació. 

i) Pel que fa al capítol 9, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa 

i capítol. 
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2. Els crèdits de la secció «Participació dels ens locals de Catalunya en in-

gressos de l’Estat» i de la secció «Deute» vinculen d’acord amb els criteris de 

l’apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit. 

3. Els crèdits generats a partir d’ampliacions de crèdit autoritzades d’acord 

amb l’article 10.1.d vinculen d’acord amb els criteris de l’apartat 1, indepen-

dentment dels respectius orígens de crèdit. 

4. Els crèdits ampliables especificats per l’article 10 que hagin estat ampliats 

vinculen amb el nivell de desagregació amb què es consignin en els estats de 

despeses, llevat de les quotes a la Seguretat Social, el crèdit de les quals vin-

cula per secció o entitat i concepte, d’acord amb el que indica l’apartat 1.a. 

5. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit que es concedeixin du-

rant l’exercici, i també els crèdits finançats amb transferències del Fons de 

Contingència, vinculen amb el nivell de desagregació amb què es consignin 

en els estats de despeses. 

6. Els crèdits incorporats i els crèdits generats vinculen d’acord amb els cri-

teris de l’apartat 1. En tots els casos, la vinculació s’aplica atenent els respec-

tius orígens de crèdit i s’ha de mantenir la finalitat que va motivar l’ingrés. 

7. Els crèdits pressupostats amb fons finalistes i afectats vinculen d’acord 

amb els criteris de l’apartat 1, independentment dels respectius orígens de crè-

dit, llevat: 

a) Que es tracti de generacions sense ingrés condicionades, que vinculen 

d’acord amb l’apartat 6. 

b) Dels crèdits pressupostats amb ingressos finalistes procedents del Fons Eu-

ropeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural (FEADER), que vinculen per codi de fons finalista, 

independentment del servei, programa i capítol, i dels respectius orígens de 

crèdit. 

c) Dels crèdits pressupostats amb ingressos finalistes procedents de fons eu-

ropeus de garantia juvenil, que vinculen els tres codis finalistes (FGO-

CUPJUV1, FGOCUPJUV5 i FGOCUPJUV8), d’acord amb els criteris de 

l’apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit. 

d) Dels crèdits pressupostats amb la resta d’ingressos finalistes que comporten 

cofinançament, que vinculen els codis de finançament finalista (FXXXX) amb 

els codis de cofinançament (GXXXX), d’acord amb els criteris de l’apartat 1, 

independentment dels respectius orígens de crèdit. 

8. En tots els casos a què fa referència l’apartat 7 s’ha de mantenir la finalitat 

que va motivar l’ingrés. 

9. Independentment de la vinculació dels crèdits del pressupost, la classifica-

ció orgànica per serveis, la classificació funcional per programes i la classifi-

cació econòmica per aplicacions s’han d’utilitzar per al registre comptable de 

les operacions de despesa en el moment de l’execució del pressupost i en els 

expedients de modificacions pressupostàries de la Generalitat i de les altres 

entitats a què fa referència l’apartat 1. 

 

1. Si és necessari, es poden autoritzar variacions quantitatives dels crèdits 

pressupostaris d’ingressos. 

2. Sempre que es tramiti una modificació de despeses dels pressupostos de les 

entitats a què fa referència l’article 7.1 que comporti una variació de l’import 
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total del pressupost, s’ha de tramitar, al mateix temps, la corresponent modi-

ficació dels crèdits d’ingressos pel mateix import. 

 

1. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses autoritzats en els 

pressupostos per al 2020 de la Generalitat, del Servei Català de la Salut i de 

les entitats autònomes administratives s’han d’ajustar al que disposa aquesta 

llei i al que estableix sobre aquesta matèria el text refós aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2002, en els punts que no són modificats pels articles 8, 9, 10 i 11 

d’aquesta llei. 

2. En tots els casos, és preceptiva la fiscalització de la Intervenció General, 

d’acord amb el que estableix la Llei de finances públiques de Catalunya, la 

qual ha de verificar: 

a) El compliment dels requisits establerts per a cada supòsit. 

b) La justificació de la necessitat de la modificació i la suficiència dels crèdits 

a minorar per a assolir els compromisos de despesa previstos. 

c) En el cas que la modificació de despeses comporti una variació de l’import 

total del pressupost, la tramitació de la corresponent modificació dels crèdits 

d’ingressos pel mateix import, tal com estableix l’article 6. 

d) Qualsevol altre aspecte que determini la Intervenció General. 

3. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses a què fa referèn-

cia l’apartat 1 que impliquin modificacions en els pressupostos d’altres depar-

taments o en els d’entitats del mateix àmbit, s’han de tramitar preferentment 

de manera conjunta i, en qualsevol cas, dins el mateix exercici. 

4. En el supòsit que una modificació de crèdit pressupostari comporti incre-

ment de la despesa financera, cal justificar la destinació final d’aquesta des-

pesa perquè la Direcció General de Pressupostos valori l’impacte que tindrà 

en el còmput del dèficit. 

 

1. Es poden autoritzar transferències de crèdit dins un mateix pressupost entre 

els crèdits de despeses a què fa referència l’article 7, amb les limitacions se-

güents: 

a) No poden minorar crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit concedits 

a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos si implica modificar 

la finalitat per a la qual van ésser concedits. 

b) No poden minorar crèdits per transferències o aportacions nominatives, 

excepte: 

1r. Les establertes entre un departament o una entitat i les altres entitats o 

empreses del sector públic de la Generalitat que no corresponguin a les reten-

cions de l’article 14. En aquest cas, si la modificació afecta un contracte pro-

grama o un pla econòmic i financer aprovat pel Govern, cal tramitar simultà-

niament la modificació d’aquest contracte o pla. 

2n. Les establertes a favor de les entitats que no formen part del sector públic 

de la Generalitat però que inclouen un finançament condicionat al compliment 

d’uns objectius, per la part dels objectius no assolida. 

c) No poden minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents 

d’exercicis anteriors, llevat que es compensin amb augments en altres partides 

incorporades procedents del mateix exercici. 
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d) No poden minorar crèdits ampliables que hagin estat ampliats prèviament. 

e) No poden minorar els crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats, 

llevat que s’apliquin a la mateixa finalitat que va motivar aquests ingressos. 

2. En el supòsit que en l’execució del pressupost sorgeixin necessitats que no 

hi hagin estat expressament recollides, es poden habilitar crèdits mitjançant la 

creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents. Amb aquesta fi-

nalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per a compen-

sar, per un import igual, la dotació de les noves partides, amb les limitacions 

que estableix l’apartat 1. 

3. Les transferències en cap cas no poden crear crèdits destinats a subvenci-

ons nominatives, llevat de les destinades a entitats participades per la Genera-

litat. 

4. Les transferències de crèdit han d’indicar la secció, el servei o l’entitat, i 

també els programes i les aplicacions que resten afectats per la transferència, 

independentment dels nivells de vinculació establerts. També s’ha d’indicar 

l’impacte de la transferència sobre els objectius dels programes afectats. 

 

1. Poden generar crèdit, dins l’estat de despeses dels pressupostos a què fa 

referència l’article 7, els ingressos no previstos o els superiors als que es tenen 

en compte en el pressupost inicial que es produeixin en el mateix exercici 

pressupostari i que derivin de les operacions següents: 

a) Les operacions a què fa referència l’article 44 del text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya. 

b) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d’altres ad-

ministracions. 

c) Els ingressos legalment afectats a la realització de determinades despeses. 

d) Els ingressos per multes i sancions que, d’acord amb la legislació aplica-

ble, siguin afectades a determinades despeses, fins al límit de l’import que 

excedeixi les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost. 

e) Els ingressos per indemnitzacions d’assegurances per sinistres coberts per 

pòlisses, fins al límit màxim de les despeses efectivament realitzades en la 

reparació del sinistre. 

f) Els reintegraments de pagaments pressupostaris que es facin en l’exercici 

corrent corresponents a obligacions reconegudes en el mateix exercici pressu-

postari o, excepcionalment, en el darrer trimestre de l’exercici anterior, sem-

pre que s’apliquin als mateixos crèdits pressupostaris. 

g) Els crèdits corresponents a revocacions de les subvencions d’exercicis an-

teriors que hagin estat gestionades amb ingressos finalistes provinents de 

l’Administració de l’Estat i a les quals sigui aplicable la regla sisena de l’arti-

cle 86.2 de la Llei de l’Estat 47/2003, del 26 de novembre, general pressupos-

tària. 

h) En la secció «Despeses de diversos departaments»: 

1r. Els ingressos derivats de compromisos contractuals formalitzats en el sis-

tema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat que gestiona la 

Comissió Central de Subministraments, sempre que es destinin a l’adquisició 

d’equipaments per a millorar les condicions de treball del personal al servei 

de l’Administració de la Generalitat i a projectes tecnològics o sistemes d’in-

formació d’abast o interès corporatiu. 
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2n. Els ingressos derivats de l’alienació i d’altres operacions de cessió de 

drets sobre immobles de titularitat de la Generalitat fins al límit de l’import 

que excedeixi les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost, 

per a destinar-les a efectuar inversions en edificis i altres construccions. 

3r. Els ingressos procedents de les operacions d’endeutament que se subscri-

guin d’acord amb la normativa estatal que reguli els mecanismes addicionals 

de finançament. 

4t. Els ingressos procedents d’indemnitzacions en els processos judicials que 

pugui rebre la Generalitat. 

i) En la secció «Deute», els ingressos derivats dels acords presos pel Consell 

de Política Fiscal i Financera, o per l’organisme estatal habilitat a aquest 

efecte, per a finançar pagaments a proveïdors que no s’hagin pogut atendre, 

d’acord amb el que estableix l’article 37.6. 

j) L’import de l’endeutament assumit per la Generalitat, d’acord amb el que 

estableix l’article 37.1.b, amb la finalitat de comptabilitzar les aportacions de 

capital o els préstecs concedits a les entitats públiques corresponents per a 

afrontar la compensació en formalització de l’amortització total o parcial de 

llurs passius financers traspassats. 

k) En l’aplicació D/830.0007, «Execució d’avals del fons de garantia a l’Ins-

titut Català de Finances», els ingressos procedents de l’aplicació I/820.0002, 

«Devolució o retorn de les aportacions a fons de garantia per préstecs o avals». 

l) En l’aplicació D/840.0003, «Aportacions a fons de garantia per operacions 

de préstecs o avals gestionats per l’ICF», els ingressos procedents de l’aplica-

ció I/812.0003, «Reintegrament de préstecs per execució d’avals de fons de 

garantia l’Institut Català de Finances». 

2. Amb caràcter excepcional, poden generar crèdit en els pressupostos de 

l’exercici els ingressos finalistes, aportats per tercers per a una finalitat espe-

cífica, derivats de les operacions a què fa referència l’apartat 1 que hagin estat 

obtinguts durant tot l’exercici anterior, i també els ingressos afectats a una 

determinada finalitat que hagin estat obtinguts durant el darrer trimestre de 

l’exercici anterior. 

3. Es poden generar crèdits finançats amb ingressos procedents de tercers, un 

cop vistos els convenis o altres documents que justifiquin que qui ha de tra-

metre els fons reconeix aquesta obligació. 

4. En el supòsit que es produeixin ingressos per a atendre necessitats per a les 

quals no hi hagi una partida adequada, es poden habilitar crèdits amb la creació 

de les partides pressupostàries que siguin pertinents mitjançant l’expedient de 

generació de crèdits corresponent. 

 

1. Són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és 

preceptiu de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals perti-

nents, els crèdits següents de qualsevol secció pressupostària: 

a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social del personal al ser-

vei de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els preceptes en vigor, i 

també l’aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris 

de la Generalitat. 

b) Els triennis dels funcionaris derivats del còmput de temps de servei real-

ment prestat a l’Administració. 



Dossier Ple 51 

 

83 

 

c) Els crèdits corresponents a interessos, amortitzacions, menyscaptes i des-

peses del deute en operacions de crèdit corresponents a operacions financeres 

autoritzades. En el supòsit que els ingressos pressupostats per a les entitats 

diferents de la Generalitat a les quals fa referència l’article 7 siguin insufici-

ents per a atendre les obligacions que produeixin aquestes operacions, s’han 

d’ampliar els crèdits que siguin consignats per a aquestes entitats en les secci-

ons corresponents del pressupost de la Generalitat. En el supòsit que es for-

malitzin les operacions de modificació, refinançament i substitució autoritza-

des per l’article 37.1.d, el departament competent en matèria de finances 

públiques ha d’efectuar les modificacions pressupostàries que calgui. 

d) Amb caràcter excepcional, es pot ampliar crèdit en les seccions i els capí-

tols amb els quals s’han d’afrontar les despeses comptabilitzades el 31 de 

desembre de 2019 en els comptes financers on es registren les despeses pen-

dents d’aplicar al pressupost, però que en termes de comptabilitat nacional es 

consideren despesa meritada a l’exercici i computen per al càlcul del dèficit 

dels exercicis anteriors. Aquests crèdits es poden ampliar fins a un import mà-

xim conjunt equivalent al saldo existent el 31 de desembre de 2019 als esmen-

tats comptes financers. Si l’ampliació correspon a una entitat del sector públic 

administratiu, s’ha d’ampliar el crèdit de la partida del pressupost de la Gene-

ralitat de transferència a l’entitat afectada i es pot generar crèdit a l’entitat de 

destinació per un import equivalent. 

2. Són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és 

preceptiu de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals perti-

nents, els crèdits següents de les seccions pressupostàries que s’especifiquen: 

a) En la secció «Deute», el crèdit de la partida pressupostària 

DT 01 D/340.0002/911, «Despeses financeres en concepte d’interessos de de-

mora», per a afrontar interessos de demora, per a despeses degudament comp-

tabilitzades per departaments, entitats autònomes de caràcter administratiu i 

altres ens singulars com el Servei Català de la Salut, si aquesta demora es 

produeix com a conseqüència de l’endarreriment general de pagaments. 

b) En la secció «Departament d’Interior», dins els serveis IT 03 i IT 06, les 

despeses extraordinàries autoritzades pel Govern per a afrontar situacions ex-

cepcionals que comportin l’activació de plans de protecció civil en fase 

d’emergència. 

c) En la secció «Departament de la Presidència»: 

1r. El crèdit de la partida pressupostària PR 15 D/763.0001/713, per a afron-

tar les despeses extraordinàries, degudament aprovades pel Govern, derivades 

de danys catastròfics. 

2n. El crèdit de la partida pressupostària PR 15 D/462.0001/711, per a finan-

çar les competències al Consell General d’Aran. 

d) En la secció «Departament de Justícia»: 

1r. Els crèdits de les partides pressupostàries que correspongui, en funció del 

cost que es produeixi en els torns d’ofici d’advocats i de procuradors. Aquest 

cost el determinen els mòduls fixats per la Generalitat i el nombre d’assumptes 

atesos. 

2n. El crèdit de la partida pressupostària JU 01 D/480.0012/131, «Indemnit-

zacions persones incloses supòsits Llei 46/77, de concessió d’amnistia». 

e) En la secció «Departament de Treball, Afers Socials i Famílies», fins al 

límit de les necessitats que es derivin de les prestacions de dret subjectiu que 

es nodreixen dels crèdits següents: 
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1r. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0001/313, «A famí-

lies». 

2n. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480.0010/318, «Prestaci-

ons per a l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat». 

3r. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480.0011/317, «Prestacions 

per a joves extutelats». 

4t. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0013/317, «Ajuts as-

sistencials a la protecció dels cònjuges supervivents». 

5è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0015/317, «Prestaci-

ons per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius». 

6è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0016/317, «Prestaci-

ons complementàries per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per 

invalidesa o jubilació». 

7è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0017/317, «Prestaci-

ons per atendre necessitats bàsiques». 

8è El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0029/317, «Prestacions 

complementàries d’ajuts, pensions i prestacions estatals». 

9è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0002/315, «Prestació 

econòmica vinculada al servei (LAPAD)». 

10è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0003/315, «Prestació 

econòmica per cuidador no professional (LAPAD)». 

11è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0004/315, «Prestació 

econòmica d’assistència personal (LAPAD)». 

12è. El crèdit de la partida pressupostària BE 15 D/480.0028/333, «Renda ga-

rantida de ciutadania». 

13è. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0028/317, «Renda ga-

rantida de ciutadania». 

f) En la secció «Pensions», els crèdits de les obligacions de classes passives. 

g) En la secció «Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència», el 

crèdit de la partida pressupostària EX 03 D/227.0004/132, per a despeses de 

processos electorals i consultes populars. 

h) En la secció «Despeses de diversos departaments», el crèdit de la partida 

pressupostària DD 01 D/226.0004/125, si mitjançant una sentència judicial 

ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de la Generalitat, i per les des-

peses jurídiques efectuades per la Direcció General del Patrimoni de la Gene-

ralitat de Catalunya amb motiu del compliment d’obligacions legals derivades 

d’adquisicions hereditàries a favor de la Generalitat i, en general, amb motiu 

de la gestió dels immobles. 

i) En el pressupost del Servei Català de la Salut, el crèdit de la partida 

5100 D/489.0001/411, «Farmàcia (receptes mèdiques)». 

j) En el pressupost de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, el crè-

dit de la partida pressupostària 6160 D/480.0010/318, «Prestacions per l’aco-

lliment de menors tutelats per la Generalitat», fins al límit de les necessitats 

que es derivin d’aquesta prestació de dret subjectiu. 

3. S’ha de donar compte al Parlament, amb una periodicitat trimestral, de les 

ampliacions de crèdit a què fan referència els apartats 1 i 2. 

4. Els crèdits ampliables que són minorats perden la condició d’ampliables. 
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5. Les ampliacions de crèdit a què fa referència l’apartat 2 s’han de tramitar 

com a transferències de crèdit i s’han de finançar preferentment amb càrrec a 

baixes d’altres crèdits del pressupost no financer de la mateixa secció o del 

mateix organisme o entitat o, si això no és possible, d’altres seccions o del 

Fons de Contingència, amb l’autorització prèvia del Govern. 

 

1. Es poden incorporar als estats de despeses dels pressupostos de les entitats 

a què fa referència l’article 1.1.a i b els romanents de crèdit que enumera l’ar-

ticle 37.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

2. Els romanents de crèdit existents el 31 de desembre de 2019 finançats a 

càrrec de fons finalistes i afectats efectivament ingressats i que en la data es-

mentada no estiguessin vinculats al compliment d’obligacions ja reconegudes 

es poden incorporar al pressupost del 2020 per a ésser aplicats a les finalitats 

que van motivar aquests ingressos. Tanmateix, no es pot autoritzar la incorpo-

ració de romanents de crèdit que ja hagin estat incorporats successivament en 

els dos darrers exercicis, llevat que el període d’execució establert per a les 

actuacions que s’han de finançar sigui superior. 

3. Les incorporacions de romanents de crèdit corresponents a operacions no 

financeres s’han de compensar amb retencions de crèdit o bé s’han de finançar 

amb càrrec a una minoració d’altres crèdits, en qualsevol cas corresponents a 

operacions no financeres. Amb caràcter excepcional i amb l’autorització prè-

via de la Intervenció General, també es poden finançar amb càrrec als roma-

nents de tresoreria de l’exercici anterior que no hagin estat aplicats al pressu-

post de l’exercici ni retinguts segons l’article 14. 

4. La necessitat de compensació o finançament a què fa referència l’apartat 3 

no és aplicable en els casos d’incorporacions de romanents de crèdits finançats 

a càrrec de fons finalistes i afectats efectivament ingressats. En aquests casos 

n’hi ha prou amb l’acreditació de l’ingrés. 

5. La direcció general competent en matèria de finances públiques pot acor-

dar, en funció de l’execució pressupostària, compensar amb càrrec a la secció 

FO «Fons de Contingència» les incorporacions de romanents de crèdits esta-

blertes a l’apartat 3. 

 

1. Correspon al Govern, a proposta del conseller competent en matèria de fi-

nances públiques, autoritzar, amb les úniques limitacions que estableix l’arti-

cle 8.1, les modificacions de crèdit següents: 

a) Transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Gene-

ralitat, llevat de les que afectin el servei pressupostari DD 07 «Fons de Re-

serva Laboral». 

b) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses corrents amb 

càrrec a disminucions de crèdits de despeses de capital o financeres. 

c) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses no financeres 

amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses financeres. 

d) Transferències de crèdit que afectin els crèdits destinats a despeses de per-

sonal que comportin increment de la plantilla o que es financin amb minora-

cions de crèdit d’algun altre capítol. 
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e) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o apor-

tacions nominatives a entitats de fora del sector públic. 

f) Generacions de crèdit previstes per l’article 9.3, sempre que s’hagi d’orde-

nar el pagament abans que s’hagi produït efectivament l’ingrés a la Tresoreria, 

d’acord amb el que estableix l’article 20.2. Se n’exceptuen les generacions de 

crèdit que afectin el capítol 1 com a conseqüència del traspàs de places pres-

supostades, sempre que no comportin cap increment dels crèdits del capítol 1 

en el conjunt del sector públic administratiu de la Generalitat. 

2. Correspon al conseller competent en matèria de finances públiques autorit-

zar les incorporacions de crèdit, les ampliacions de crèdit i, sempre que no 

corresponguin al Govern, les generacions de crèdit i, amb les úniques limita-

cions que estableix l’article 8.1, les transferències de crèdit següents: 

a) Transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Gene-

ralitat que afectin el servei pressupostari DD 07 «Fons de Reserva Laboral». 

b) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o apor-

tacions nominatives entre els pressupostos de la Generalitat i de les entitats 

del seu sector públic o entre els pressupostos d’aquestes mateixes entitats. 

c) Transferències de crèdit entre diverses polítiques dins una mateixa secció 

o entitat. 

d) Transferències que afectin crèdits del capítol 1. 

e) Transferències de crèdit que modifiquin els crèdits que l’article 5.1 es-

menta com a excepcions. 

f) Transferències entre crèdits incorporats com a conseqüència de romanents 

d’exercicis anteriors i transferències entre crèdits finançats amb ingressos fi-

nalistes o afectats, en els termes que estableix l’article 8.1.c i e. 

3. Correspon als titulars dels departaments i als presidents, als directors o als 

càrrecs assimilats de les entitats autònomes i del Servei Català de la Salut au-

toritzar l’habilitació de partides pressupostàries sense dotació de crèdit espe-

cífica i les transferències entre diversos crèdits d’una mateixa política, amb 

les úniques limitacions que estableix l’article 8.1, sempre que no correspon-

guin al Govern o al conseller competent en matèria de finances públiques. 

Aquestes modificacions pressupostàries no poden afectar els crèdits que l’ar-

ticle 5.1 esmenta com a excepcions, ni els crèdits destinats a despeses de per-

sonal. 

 

1. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances pú-

bliques, i segons l’execució de l’estat d’ingressos o de despeses, pot acordar 

la retenció de saldos pressupostaris corresponents a crèdits de despeses no 

vinculats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l’ar-

ticle 7, i també qualsevol altra mesura que consideri adequada per a complir 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

2. El departament competent en matèria de finances públiques pot acordar la 

retenció de saldos pressupostaris corresponents a crèdits de despeses finançats 

per fons finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l’apartat 1 en el 

cas que es produeixi una desviació o una suspensió de la previsió acreditada 

documentalment per qui el financi. 
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1. Les aportacions de capital a favor de les entitats en què la Generalitat par-

ticipa majoritàriament, de manera directa o indirecta, en llur capital o en la 

designació de la majoria de representants amb dret a vot de llurs òrgans de 

govern, de les entitats adscrites o a favor de les entitats que, sense complir 

aquestes condicions, es classifiquen com a Administració pública de la Gene-

ralitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, es poden 

aplicar excepcionalment a la compensació de pèrdues d’exercicis anteriors, 

amb l’acord previ del Govern. 

2. Les transferències corrents a favor de les entitats a què fa referència l’apar-

tat 1 tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la mesura neces-

sària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions 

per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i bai-

xes de l’immobilitzat. 

3. El departament competent en matèria de finances, per a garantir el compli-

ment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, pot 

acordar les mesures d’ajust pressupostari necessàries a les entitats a què fa 

referència l’apartat 1. 

4. En el cas que el 31 de desembre de 2019 les entitats a què fa referència 

l’apartat 1 tinguin un romanent de tresoreria derivat d’un excés d’ingressos 

cedits, transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del seu 

sector públic no obtingudes en concurrència, el departament competent en ma-

tèria de finances públiques ha d’efectuar una retenció de les aportacions i 

transferències que els departaments als quals estan adscrites les entitats afec-

tades tenen previst atorgar el 2020, per l’import que determini la Intervenció 

General, llevat que per llei, contracte programa o per altres acords del Govern 

s’hagi establert que han de tenir una altra destinació. 

5. Si les entitats reben transferències i aportacions de diferents departaments, 

ja sigui directament o per mitjà d’altres entitats que en depenen, la retenció a 

què fa referència l’apartat 4 s’ha de distribuir entre els departaments afectats 

en proporció a l’import de les transferències i aportacions efectuades el 2019. 

6. La incorporació del romanent de tresoreria de les entitats a què fa referència 

l’apartat 1 dona lloc a la modificació corresponent del pressupost d’ingressos 

i despeses respectiu. 

7. Totes les entitats classificades com a Administració pública de la Generali-

tat d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes han d’ajustar 

l’execució pressupostària a les transferències i aportacions rebudes, garantint 

en tot cas que la liquidació del pressupost no financer a 31 de desembre de 

2020 no incorri en un resultat inferior al del pressupost aprovat, sens perjudici 

del que estableix l’apartat 9. 

8. Les entitats classificades en el sector societats no financeres i institucions 

financeres públiques de la Generalitat han d’assolir la posició d’equilibri fi-

nancer, que correspon al resultat del compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 

9. La incorporació del romanent de tresoreria generat per les entitats a què fa 

referència l’apartat 7 requereix l’autorització prèvia de la Intervenció General, 

que n’ha de fixar el termini d’aplicació. 
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10. La incorporació del romanent de tresoreria generat per les altres entitats 

del sector públic de la Generalitat requereix la comunicació a la Intervenció 

General. 

 

1. Les transferències i les aportacions de fons entre l’Administració de la Ge-

neralitat i les entitats del seu sector públic, i també entre aquestes entitats, que 

no responguin al pagament de preus o tarifes per contraprestacions individua-

litzables es comptabilitzen, amb caràcter general, per dotzenes parts de llur 

import pressupostat no abans del primer dia laborable de cada mes. Tanma-

teix, en el cas que el calendari d’execució real de les despeses finançades de 

l’entitat requereixi una periodificació diferent a l’esmentada, es poden comp-

tabilitzar d’acord amb aquest calendari, amb l’informe favorable previ de la 

Intervenció Delegada. 

2. En el cas de les transferències i altres aportacions de fons entre l’Adminis-

tració de la Generalitat i les entitats a què fa referència l’article 1.1.b, i també 

entre aquestes entitats, s’ha de comptabilitzar de manera simultània l’obliga-

ció en el pressupost amb càrrec al qual es fa la despesa i el reconeixement del 

dret en el pressupost que rep l’ingrés. 

 

1. El Fons de Contingència s’ha de destinar, si escau, a atendre necessitats 

inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin previst en el pressupost 

aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici. 

2. Perquè la dotació inclosa anualment en el Fons de Contingència es pugui 

aplicar, cal que ho aprovi el Govern, a proposta del conseller competent en 

matèria de finances públiques. L’aplicació s’ha de fer per mitjà de transferèn-

cies de crèdit a favor de la secció competent per raó de la matèria. 

3. El romanent de crèdit que hi pugui haver al final de cada exercici anual en 

el Fons de Contingència no es pot incorporar a exercicis posteriors. 

4. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de salut i en el marc del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 

2020, pugui destinar el romanent existent al final de l’exercici en el Fons de 

Contingència a reduir el saldo de propostes de despesa pendent d’imputació 

pressupostària (PPI) registrades, mitjançant les transferències corresponents 

al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut. 

5. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria d’educació i en el marc 

del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici 

del 2020, pugui destinar part del romanent existent al final de l’exercici en el 

Fons de Contingència a iniciar la devolució de les obligacions reconegudes de 

pagament als ajuntaments en concepte de finançament de serveis educatius, 

mitjançant transferències corresponents al Departament d’Educació. 

6. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de coordinació interde-

partamental i en el marc del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupos-

tària fixat per a l’exercici del 2020, pugui destinar part del romanent existent 

al final de l’exercici en el Fons de Contingència a la lluita contra la despobla-

ció i la Catalunya buida, mitjançant les transferències corresponents al Depar-

tament de Presidència. 



Dossier Ple 51 

 

89 

 

 

 

1. Les universitats públiques han d’elaborar, aprovar i executar llurs pressu-

postos en una situació d’equilibri pressupostari, tant en conjunt com respecte 

dels ingressos i les despeses no financers. Aquest precepte també és aplicable 

a les entitats dependents de les universitats públiques que han estat classifica-

des dins el sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els cri-

teris del Sistema Europeu de Comptes. 

2. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un ro-

manent de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització 

pressupostària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà 

la universitat, amb la finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equili-

bri pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en 

matèria d’universitats. Aquest pla d’estabilització pressupostària ha d’ésser 

aprovat pel Consell Social i s’ha de presentar al departament competent en 

matèria d’universitats en el termini de dos mesos a comptar de l’aprovació de 

la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el romanent genèric negatiu. 

 

1. Durant l’exercici del 2020, el Govern i tots els titulars de centres de despesa 

estan obligats a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que com-

porti creixement de la despesa pública pressupostada si no proposen, alhora, 

els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa 

amb l’especificació pressupostària corresponent. Les resolucions i els acords 

que s’adoptin en incompliment d’aquest precepte són nuls de ple dret. 

2. La Intervenció General ha de vetllar pel compliment del que disposa l’apar-

tat 1 en el marc de l’activitat de control de què és competent com a òrgan de 

control intern de la Generalitat. La Intervenció pot establir controls transver-

sals sobre el compliment d’aquesta disposició d’acord amb el que estableixi 

el pla anual d’actuacions de control. 

3. Independentment del que estableix l’apartat 2, si en qualsevol moment els 

òrgans fiscalitzadors, en exercici de llurs competències, tenen coneixement de 

l’adopció d’iniciatives que incompleixen el que estableix aquest article, ho 

han de comunicar al departament competent en matèria de finances públiques, 

el qual ha de determinar les mesures corresponents a l’efecte de donar com-

pliment a aquesta disposició. 

4. Durant l’exercici del 2020, el Govern està obligat a oposar-se a qualsevol 

iniciativa legislativa que comporti creixement de la despesa pública pressu-

postada si no es proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris. 

 

1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2019 corresponents a des-

peses efectuades degudament per la Generalitat, per les entitats autònomes 

administratives o pel Servei Català de la Salut –incloses les despeses pendents 

d’imputació pressupostària (PPI) registrades– que no s’hagin pogut reconèixer 

amb càrrec als crèdits del pressupost per al 2019 es poden aplicar als crèdits 

del pressupost vigent, d’acord amb els criteris establerts per l’article 12 de 

l’Ordre VEH/165/2019, de l’1 d’agost, sobre operacions comptables de tan-

cament de l’exercici pressupostari del 2019. 
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2. El departament competent en matèria de finances públiques, a proposta del 

departament o de l’entitat afectats i amb l’informe previ de la Intervenció De-

legada, ha de determinar els crèdits amb càrrec als quals s’ha d’imputar el 

pagament de les obligacions a què fa referència l’apartat 1, que han d’ésser els 

adequats a la naturalesa i la finalitat de la despesa, d’acord amb l’estructura 

pressupostària vigent. 

 

1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, 

tant si es tracta d’ingressos previstos en el pressupost inicial com si són in-

gressos addicionals no previstos que han generat crèdit, d’acord amb el que 

estableix l’article 9.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s’hagi pro-

duït efectivament l’ingrés en la tresoreria corresponent. 

2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per tercers, i sempre 

que s’acrediti documentalment el compromís de finançament de qui hagi 

d’aportar els fons, es poden ordenar pagaments sense que s’hagi produït efec-

tivament l’ingrés en els casos següents: 

a) Si són necessaris per a atendre les despeses de personal. 

b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestaci-

ons de caràcter personal o social. 

c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament, per mitjà d’un 

reemborsament, amb la justificació de les despeses efectivament produïdes. 

d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l’in-

forme previ del departament competent en matèria de finances públiques. 

 

1. Es poden adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, 

en el marc dels escenaris pressupostaris pluriennals i d’acord amb els supòsits 

establerts per la normativa vigent en matèria de finances públiques, per a les 

despeses que requereixin un termini d’execució superior a l’exercici pressu-

postari per raó de llur naturalesa pluriennal o eficiència en la gestió. 

2. Els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 

de l’Administració general de la Generalitat, les entitats autònomes adminis-

tratives i el Servei Català de la Salut han d’ésser autoritzats pel Govern, a 

proposta del conseller competent en matèria de finances públiques. 

3. Els departaments, les entitats autònomes administratives i el Servei Català 

de la Salut han d’acreditar la disponibilitat en llurs pressupostos futurs, calcu-

lada com la diferència entre el crèdit pressupostari previst per a l’exercici cor-

rent incrementat d’acord amb la regla de despesa i l’escenari de despesa ten-

dencial que té en compte els compromisos pluriennals, les despeses recurrents 

i les previsions de compromisos derivats de normes d’obligat compliment. No 

es tramitaran les sol·licituds d’autorització de compromisos de despesa amb 

càrrec a exercicis futurs que no acreditin que s’ajusten a la disponibilitat de 

crèdit en els termes establerts per aquest apartat, llevat que es proposin noves 

fonts de finançament, la revisió dels compromisos adquirits o qualsevol altra 

proposta que compensi el nou compromís. 

4. Els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 

de la resta d’entitats del sector públic han d’ésser autoritzats per llurs respec-

tius òrgans de govern. Si un compromís de despesa futura d’una entitat es 

finança amb recursos específics i addicionals als ordinaris procedents d’un 
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departament, d’una entitat autònoma administrativa o del Servei Català de la 

Salut, cal que aquest estigui cobert per un compromís de despesa futura del 

departament o de l’entitat que n’aporta el finançament, que hagi estat prèvia-

ment autoritzat pel Govern. Aquestes entitats han de comunicar llurs compro-

misos de despesa amb càrrec a exercicis futurs al departament d’adscripció 

respectiu i al departament competent en matèria de finances públiques, 

d’acord amb el procediment i la periodicitat que aquest estableixi. 

5. Tots els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs resten 

condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. 

 

1. Els projectes de despesa d’inversió de la Generalitat i de totes les entitats 

que formen el seu sector públic s’identifiquen amb els codis de projecte que 

figuren en l’Annex d’inversions reals. 

2. La programació i l’execució al llarg de l’exercici de nous projectes no iden-

tificats en l’Annex d’inversions reals requereix l’assignació prèvia del codi de 

projecte corresponent, d’acord amb les normes del departament competent en 

matèria de finances públiques. 

3. El seguiment de l’execució dels projectes es fa mitjançant la identificació 

dels codis de projecte en la comptabilització de despeses en el sistema corpo-

ratiu d’informació economicofinancera. 

4. Les entitats que no utilitzen el sistema corporatiu d’informació economico-

financera han de fer un seguiment permanent de l’execució de llurs projectes 

d’inversió i l’han de trametre al departament competent en matèria de finances 

públiques amb una periodicitat trimestral i d’acord amb els formats que deter-

mini la Intervenció General. 

 

1. D’acord amb el que estableixen l’article 117 i la disposició addicional vint-

i-setena de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, i l’article 205.8 

de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, s’aproven els mòduls econò-

mics dels centres privats concertats corresponents a les despeses de personal i 

les despeses de funcionament per a l’any 2020, amb els imports que consten 

en l’annex 1 de la present llei. 

2. Si algun dels imports de l’annex 1 a què fa referència l’apartat 1 és inferior 

al que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020, 

s’aplica el mòdul fixat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, consi-

derant la minoració que aquesta llei determina en el mòdul de despeses de 

funcionament de les unitats de cicles formatius de formació professional de 

grau superior i de batxillerat. 

3. Les retribucions del personal dels centres privats concertats abonades mit-

jançant el pagament delegat es fixen anualment d’acord amb el principi d’ana-

logia retributiva del professorat que imparteix ensenyaments concertats amb 

el personal funcionari docent no universitari, recollit als acords signats el 4 de 

maig i el 9 de juliol de 2001 amb les organitzacions patronals i sindicals re-

presentatives del sector. 

4. El Departament d’Educació ha d’abonar, per mitjà del sistema de pagament 

delegat, exclusivament els conceptes retributius que consten en l’annex 1 

d’aquesta llei. Resten explícitament fora del mòdul de concert el premi de 
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fidelitat o permanència i qualsevol altre cost laboral del professorat derivat de 

convenis col·lectius. En conseqüència, aquestes despeses no van a càrrec del 

pressupost de la Generalitat. 

5. Al mòdul de les despeses de funcionament de les unitats concertades de 

formació professional que disposin d’autorització per a una capacitat inferior 

a trenta alumnes per unitat se li aplica un coeficient reductor de 0,015 per cada 

alumne de menys autoritzat. 

 

 

Les disposicions incloses en el títol III s’apliquen a tot el personal al servei 

de: 

a) L’Administració de la Generalitat. 

b) El Servei Català de la Salut. 

c) El Consell de Treball, Econòmic i Social; l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades; l’Institut Català Internacional per la Pau; l’Autoritat Catalana de la 

Competència, i el Consell Audiovisual de Catalunya. 

d) Les entitats autònomes de caràcter administratiu. 

e) Les entitats autònomes de caràcter comercial. 

f) Les entitats de dret públic. 

g) Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Genera-

litat. 

h) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els consorcis 

adscrits a l’Administració de la Generalitat. 

i) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i les 

fundacions adscrites a l’Administració de la Generalitat. 

j) Les universitats públiques. 

 

1. Amb efectes de l’1 de gener de 2020, les retribucions íntegres del personal 

inclòs a l’article 24 no poden experimentar un increment global superior al 

2% respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019, en termes d’homoge-

neïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal 

com a llur antiguitat. A aquests efectes, en les retribucions del 2019 l’incre-

ment del 0,25% vinculat a l’evolució del producte interior brut s’ha de consi-

derar en còmput anual. Per al personal laboral aquest precepte s’ha d’aplicar 

a la massa salarial en els termes que estableix l’article 28.1 i 2. 

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, si l’increment del producte in-

terior brut a preus constants al 2019 arriba al 2,5% o el supera, s’afegirà un 

1% suplementari d’increment salarial amb efectes de l’1 de juliol de 2020. Si 

el creixement és inferior al 2,5%, l’increment disminuirà proporcionalment en 

funció de la reducció que s’hagi produït sobre el 2,5%, d’acord amb l’escala 

següent: 

a) Si el producte interior brut és del 2,1%, l’increment salarial serà del 2,20%. 

b) Si el producte interior brut és del 2,2%, l’increment salarial serà del 2,40%. 

c) Si el producte interior brut és del 2,3%, l’increment salarial serà del 2,60%. 
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d) Si el producte interior brut és del 2,4%, l’increment salarial serà del 2,80%. 

3. Es pot autoritzar un increment addicional del 0,30% de la massa salarial 

per, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 

productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de 

treball amb funcions equiparables, l’homologació de complements de desti-

nació o l’aportació a plans de pensions. 

4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 s’entén sens perjudici de les adequa-

cions retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindi-

bles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius 

assignats a cada programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi fi-

xen, amb el compliment estricte de la normativa vigent. 

5. Els acords, convenis o pactes que comportin creixements retributius supe-

riors als fixats per l’apartat 1 o que contravinguin el que estableix aquest arti-

cle han d’experimentar l’adequació pertinent, i són inaplicables les clàusules 

que s’hi oposin. 

6. Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per re-

sidència i les indemnitzacions per raó de serveis es regeixen per llur normativa 

específica i pel que disposa aquesta llei, i no experimenten cap increment res-

pecte de les fixades per al 2019. 

7. Es poden fer aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances 

col·lectives, sempre que no se superi l’increment global de la massa salarial 

establert per aquesta llei. 

8. En l’exercici del 2020 no s’atorguen als empleats ajuts en concepte de fons 

d’acció social, ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la 

mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de pòlisses d’assegurances 

per a cobrir contingències per accidents dels empleats. A aquest efecte, els 

beneficis econòmics no salarials del personal de les universitats públiques es 

consideren integrants del fons d’acció social de la universitat, en les modali-

tats d’ajuts que abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei siguin equivalents al 

fons d’acció social aplicable al personal al servei de l’Administració de la Ge-

neralitat. S’entén per ajut en concepte d’acció social qualsevol benefici, com-

plement o millora, en metàl·lic o en espècie, amb exclusió de préstecs i bes-

tretes, que tingui per objecte satisfer necessitats assistencials del personal que 

es generen per la concurrència de contingències personals i no tenen caràcter 

de contraprestació pel treball dut a terme. 

9. En l’exercici del 2020 no es poden reconèixer percepcions derivades dels 

sistemes d’ajuts per a menjar del personal. 

10. D’acord amb els articles 32 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 

d’octubre, i ateses les circumstàncies econòmiques excepcionals que compor-

ten la necessitat de redimensionar la despesa pública, resten suspesos parcial-

ment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcio-

nari i estatutari, i també els convenis col·lectius i els acords signats en l’àmbit 

de personal laboral inclòs dins l’àmbit d’aplicació de l’article 24 que contra-

diguin el que disposa aquesta llei. 

 

1. Les retribucions que ha de percebre el personal funcionari el 2020, d’acord 

amb el sistema retributiu que estableix el text refós aprovat pel Decret 
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legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, que aplega preceptes de determinats textos 

legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, són les següents: 

a) El sou i els triennis, segons el grup o subgrup en què es classifiquen els 

cossos i les escales a què pertanyen els funcionaris, d’acord amb les equiva-

lències establertes pel text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat pú-

blic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pels imports 

següents, referits a dotze mensualitats:  

Grup / Subgrup equivalent 
(Llei de l’Estat 7/2007, 

del 12 d’abril) 

Grup 

(Decret legislatiu 1/1997,  del 
31 d’octubre) 

Sou 
(euros) 

Triennis 
(euros) 

A1 A 14.442,72 555,84 

A2 B 12.488,28 453,36 

B - 10.916,40 397,68 

C1 C 9.376,68 343,08 

C2 D 7.803,96 233,52 

Agrupacions professionals E 7.142,64 175,80 

b) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any i es meriten els mesos de 

juny i desembre. Cada paga extraordinària inclou l’import d’una mensualitat 

del complement de destinació que es percebi, més les quanties següents en 

concepte de sou i triennis:  

Grup / Subgrup equivalent 
(Llei de l’Estat 7/2007, 

del 12 d’abril) 

Grup 

(Decret legislatiu 1/1997, 
del 31 d’octubre) 

Sou 
(euros) 

Triennis 
(euros) 

A1 A 742,70 28,59 

A2 B 759,00 27,54 

B - 786,25 28,66 

C1 C 675,35 24,69 

C2 D 644,40 19,27 

Agrupacions professionals E 595,22 14,65 

c) El complement de destinació, corresponent a cadascun dels nivells dels 

llocs de treball, que té els imports següents, referits a dotze mensualitats:  

Nivell Euros 

30 12.615,72 

29 11.315,64 

28 10.840,20 

27 10.363,92 

26 9.092,64 

25 8.067,12 

24 7.591,20 
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Nivell Euros 

23 7.115,88 

22 6.639,60 

21 6.164,52 

20 5.726,28 

19 5.433,96 

18 5.141,52 

17 4.848,96 

16 4.557,24 

15 4.264,32 

14 3.972,48 

13 3.679,68 

12 3.387,12 

11 3.094,56 

10 2.802,60 

9 2.656,68 

8 2.510,04 

7 2.364,00 

6 2.217,72 

5 2.071,56 

4 1.852,32 

3 1.633,44 

2 1.414,32 

1 1.195,20 

d) El complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi, que 

s’incrementa d’acord amb els percentatges que estableix l’article 25.1 i 2 res-

pecte de l’import mensual vigent el 31 de desembre de 2019, sens perjudici 

del que estableix l’article 25.3 i 4. Aquest complement es percep en dotze 

mensualitats ordinàries i dues d’addicionals els mesos de juny i desembre. 

e) El complement de productivitat, que durant l’exercici del 2020 no es per-

cep, sens perjudici del que estableix l’apartat 3 i sens perjudici del comple-

ment vinculat a programes del personal de l’àmbit penitenciari. 

f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que ha de concedir cada de-

partament o organisme autònom, dins els crèdits assignats a aquesta finalitat. 

Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 36. Només poden ésser reconegudes per serveis extraordinaris 

prestats fora de la jornada normal de treball i no poden tenir, en cap cas, una 

quantia fixa ni ésser de guany periòdic. 

g) Els complements personals transitoris, que durant l’any 2020 s’absorbei-

xen d’acord amb les normes següents: 

1a. De l’increment general de retribucions que estableix l’article 25.1 i 2, no-

més es pot absorbir el 50% corresponent a les retribucions complementàries. 
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2a. El complement personal transitori absorbeix el 100% de qualsevol altra 

millora retributiva, incloses les millores derivades de canvis de llocs de treball. 

3a. En el cas que el canvi de lloc de treball determini una minva de les retri-

bucions, es manté el complement personal transitori, al qual s’ha d’imputar 

qualsevol millora retributiva. 

4a. Els triennis, les gratificacions per serveis extraordinaris i el complement 

de productivitat no compten a l’efecte de l’absorció del complement personal 

transitori. 

2. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit d’aplicació del text refós apro-

vat pel Decret legislatiu 1/1997 perceben les retribucions bàsiques correspo-

nents al grup o subgrup de classificació del cos o escala en què hagin estat 

nomenats i les retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball 

que ocupen. 

3. El personal estatutari dels serveis de salut inclòs a l’àmbit d’aplicació del 

Reial decret llei 3/1987, de l’11 de setembre, sobre retribucions del personal 

estatutari de l’Institut Nacional de la Salut, d’acord amb el que estableix la 

Llei 55/2003, del 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels 

serveis de salut, percep les retribucions segons el que estableix l’apartat 1, a 

més dels complements de carrera i d’atenció continuada, les quanties dels 

quals experimenten l’increment que estableix l’article 25.1 i 2 respecte de les 

vigents el 31 de desembre de 2019. A partir de l’exercici del 2020 el personal 

estatutari de l’Institut Català de la Salut percep les retribucions fixades al II 

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de 

treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de 

complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius fi-

xats per a l’any 2019. 

4. Al personal de contingent i zona integrat en els serveis jerarquitzats de 

l’Institut Català de la Salut en condicions no homologades se li ha d’aplicar el 

règim retributiu del personal estatutari dels serveis de salut, d’acord amb el 

règim establert per la disposició addicional trenta-setena de la Llei 2/2015, de 

l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. 

5. El personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de Justícia al 

servei de la Generalitat ha de percebre les retribucions que determina la Llei 

de pressupostos generals de l’Estat. Els complements retributius establerts per 

la Generalitat en l’exercici de les seves competències per a aquest personal 

experimenten per al 2020 l’increment establert per l’article 25 respecte de les 

quanties vigents el 31 de desembre de 2019. 

6. Amb efectes de l’1 de gener de 2020, les retribucions del personal eventual 

al qual fa referència l’article 12 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 

1/1997 s’incrementen d’acord amb el que estableix l’article 25 respecte de les 

quanties vigents el 31 de desembre de 2019. 

7. Les retribucions de la resta de personal funcionari i estatutari al qual no són 

aplicables els règims retributius establerts per aquest article experimenten l’in-

crement que estableix l’article 25 respecte de les vigents el 31 de desembre de 

2019. 

8. Els acords i pactes en l’àmbit del personal funcionari i estatutari amb im-

pacte econòmic en la despesa de personal requereixen l’autorització prèvia, a 

l’inici de les negociacions, de la Comissió de Retribucions i Despeses de Per-

sonal, i l’aprovació ulterior per acord de Govern. 
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1. Al personal funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Gene-

ralitat inclòs en l’àmbit d’aplicació del text refós aprovat pel Decret legislatiu 

1/1997 li són aplicables les normes en matèria retributiva següents: 

a) Les retribucions bàsiques i complementàries que s’acreditin amb caràcter 

fix i periodicitat mensual s’han de fer efectives per mensualitats completes, i 

d’acord amb la situació dels funcionaris referida al primer dia hàbil del mes 

que correspongui. Només s’han de liquidar per dies en els casos següents: 

1r. En el mes de la presa de possessió de la primera destinació en un cos o 

escala, en el reingrés al servei actiu i en el d’incorporació per acabament de 

llicència sense dret a retribució. 

2n. En el mes d’inici de llicències sense dret a retribució. 

3r. En el mes en què es produeixi un canvi de lloc de treball que comporti una 

adscripció a una administració pública diferent de l’Administració de la Ge-

neralitat, encara que no impliqui cap canvi de situació administrativa. 

4t. En el mes de cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d’un canvi de 

cos o d’escala. No obstant això, si el motiu del cessament és la mort, la jubi-

lació o el retir del funcionari inclòs en el règim de classes passives de l’Estat 

o qualsevol altre règim de pensions públiques que s’acrediten per mensualitats 

completes des del primer dia del mes següent del naixement del dret, la liqui-

dació de les retribucions no s’ha d’efectuar pels dies de servei actiu, sinó 

comptant el mes complet en el qual s’ha produït el fet causant del cessament. 

b) Les pagues extraordinàries s’han d’acreditar els mesos de juny i desembre 

i, d’acord amb la situació i els drets del funcionari, els dies 1 de juny i 1 de 

desembre, excepte en els supòsits següents: 

1r. Si el temps de serveis prestats és inferior a tot el període corresponent a 

una paga extraordinària, aquesta paga s’ha d’abonar proporcionalment al 

temps de serveis efectivament prestats. Si s’ha fet jornada de treball reduïda 

durant els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, 

l’import de la paga extraordinària ha de tenir la reducció corresponent. 

2n. En el cas de funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribu-

ció, la paga extraordinària s’ha d’acreditar els mesos de juny i desembre, però 

amb la quantia proporcional al temps de serveis prestats en el període corres-

ponent a cadascuna de les pagues. 

3r. Si es produeix un canvi de lloc de treball que comporta una adscripció a 

una administració pública diferent de l’Administració de la Generalitat, encara 

que no impliqui un canvi de situació administrativa, la paga extraordinària 

s’ha d’acreditar el mes en què es fa el canvi. 

4t. Si es produeix cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d’un canvi de 

cos o d’escala, la paga extraordinària s’ha d’acreditar el dia del cessament amb 

referència a la situació i els drets del funcionari en aquella data, però propor-

cionalment al temps de serveis efectivament prestats. 

5è. Si es produeix cessament del servei actiu per jubilació, per mort o per retir 

i es compleixen les circumstàncies del punt 4t de la lletra a, pel que fa a la 

paga extraordinària no s’han de comptar els dies de servei actiu, sinó el mes 

complet. 

c) El període corresponent a cadascuna de les pagues extraordinàries comprèn 

els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny i desembre. Si el 
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temps de serveis efectivament prestats és inferior a sis mesos, els períodes, a 

l’efecte de liquidació, resten establerts de la manera següent: 

1r. Paga extraordinària de juny: període des de l’1 de desembre fins al 31 de 

maig immediatament anterior. 

2n. Paga extraordinària de desembre: període des de l’1 de juny fins al 30 de 

novembre immediatament anterior. 

d) Els funcionaris de carrera que canvien de lloc de treball dins el mateix cos 

o escala tenen dret, durant el termini de presa de possessió, a totes les retribu-

cions de caràcter fix o mensual. Aquestes retribucions s’han de fer efectives 

per mensualitats completes, d’acord amb la situació dels funcionaris, el primer 

dia del mes que correspongui, i s’han de seguir les directrius següents: 

1a. Si el termini per a la presa de possessió venç dins el mateix mes del ces-

sament, la dependència en què el funcionari cessa s’ha de fer càrrec de tota la 

mensualitat. A partir del primer dia del mes següent, la dependència a què hagi 

estat destinat s’ha de fer càrrec de la retribució, d’acord amb la situació i els 

drets que té el funcionari el primer dia del mes que correspongui. 

2a. Si el termini per a la presa de possessió comprèn dates de dos mesos di-

ferents, la dependència en què el funcionari cessa s’ha de fer càrrec de les 

retribucions fins al final del mes del cessament. La dependència a què va des-

tinat s’ha de fer càrrec de la retribució a partir del dia 1 del mes següent, inde-

pendentment que el funcionari hagi exhaurit o no el termini de presa de pos-

sessió, però d’acord amb la situació i els drets que té el primer dia del mes que 

correspongui. 

2. El càlcul de les retribucions que s’hagin de liquidar normativament per dies 

s’ha d’efectuar tenint en compte el nombre de dies naturals del mes correspo-

nent. 

3. Les referències d’aquesta llei relatives a retribucions s’entenen fetes a re-

tribucions íntegres. 

4. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal que, d’acord amb 

les directrius del Govern, sol·liciti una reducció de la jornada de treball s’han 

de reduir en la mateixa proporció que el temps de jornada. 

5. Les retribucions que ha de percebre el personal funcionari i estatutari en 

concepte de complement de destinació o complement específic són les corres-

ponents al lloc de treball que ocupa, d’acord amb els procediments de provisió 

determinats per la normativa vigent. 

6. Les tasques concretes que duu a terme el personal funcionari i estatutari no 

poden emparar l’incompliment del que estableix l’apartat 5 amb relació al 

complement de destinació o complement específic, llevat dels supòsits en què 

la normativa reconegui la percepció d’altres quanties i, quan correspongui, la 

garantia del grau consolidat. 

 

1. Per a l’exercici del 2020, la massa salarial del personal laboral, exclòs el 

personal al qual fa referència l’article 30, es pot incrementar fins als límits 

establerts per l’article 25 respecte de la corresponent del 2019, en termes anu-

alitzats i d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel 

que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores 

extraordinàries i altres condicions laborals. 

2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, la massa salarial del personal labo-

ral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
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despeses d’acció social meritades per aquest personal l’any 2019. Se n’excep-

tuen: 

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social. 

b) Les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. 

c) Les indemnitzacions per trasllats, suspensions i acomiadaments. 

d) Les indemnitzacions per despeses efectuades pel treballador. 

3. Durant l’exercici del 2020 el personal laboral no pot percebre retribucions 

vinculades a la productivitat o a conceptes anàlegs. Excepcionalment, els òr-

gans competents de les entitats a què fa referència l’article 24.b, f, g, h i i, i 

també les entitats de naturalesa anàloga que depenen de les universitats públi-

ques, poden reconèixer al personal laboral l’abonament d’un màxim del 25% 

de les retribucions variables vinculades al compliment d’objectius definits per 

a l’exercici del 2020 que tinguin reconegudes en el contracte, nomenament, 

pacte o conveni col·lectiu. A les quanties màximes d’aquestes retribucions 

variables els és aplicable l’increment que determina l’article 25.1 i 2 respecte 

de les vigents el 2019, sens perjudici del que estableix l’article 25.3. 

4. Les retribucions del personal al servei de les entitats a què fa referència 

l’article 24.b, f, g, h i i s’han d’homogeneïtzar amb les dels llocs equivalents 

a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, i la negociació col·lectiva ha 

de prendre com a referència les condicions del personal laboral establertes pel 

conveni únic. 

 

1. Per a l’exercici del 2020, les retribucions dels òrgans superiors de l’Admi-

nistració de la Generalitat determinats per l’article 5.1 de la Llei 13/1989, del 

14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administra-

ció de la Generalitat de Catalunya, i assimilats no experimenten cap increment 

respecte de les quanties vigents el 31 de desembre de 2019. 

2. Les retribucions dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, esta-

blerts per l’article 5.3 de la Llei 13/1989, i assimilats experimenten l’incre-

ment que determina l’article 25.1 i 2. 

3. Els alts càrrecs i assimilats han de percebre la retribució per antiguitat que 

tinguin reconeguda per llur vinculació prèvia com a funcionaris o personal 

laboral fix de l’Administració pública. 

 

1. Per a l’exercici del 2020, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i 

de les entitats a què fa referència l’article 24, les retribucions fixes vigents el 

31 de desembre de 2019 del personal directiu regulat per la disposició addici-

onal vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, admi-

nistratives, financeres i del sector públic experimenten l’increment establert 

per l’article 25.1 i 2, respectant el límit retributiu que determina la dita dispo-

sició addicional. 

2. Durant l’exercici del 2020, els òrgans competents de les entitats a què fa 

referència l’article 24.b, f, g, h i i, i també les entitats de naturalesa anàloga 

que depenen de les universitats públiques, poden reconèixer al personal direc-

tiu a què fa referència l’apartat 1 l’abonament fins a un màxim del 25% de les 
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retribucions variables que tinguin reconegudes en el contracte o nomenament 

en funció del compliment d’objectius definits per a l’exercici del 2020. 

3. A l’efecte del que determina l’apartat 2, l’establiment en el contracte de 

retribucions variables en funció del compliment d’objectius, la concreció 

anual dels objectius i llur avaluació i acreditació han d’ésser aprovats pels de-

partaments als quals estiguin adscrites les entitats afectades, i s’han d’ajustar 

als criteris i al procediment de control fixats pel Govern. La quantia d’aquestes 

retribucions variables pot experimentar, com a màxim, l’increment establert 

per l’article 25.1 i 2 respecte de la vigent el 2019. 

 

1. La quantia per al 2020 de les pensions reconegudes per la Llei 18/1984, del 

20 de març, sobre el personal eventual, contractat i interí al servei de la Gene-

ralitat en el període anterior al 1939, s’incrementa un 0,9% respecte de la vi-

gent el 31 de desembre de 2019, llevat que l’Estat aprovi un increment general 

de les pensions públiques, el qual els seria aplicable. L’assignació inicial i la 

percepció d’aquestes pensions estan subjectes a les limitacions establertes per 

la concurrència de pensions públiques fixada per la legislació estatal. 

2. Les pensions atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’es-

tatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, 

sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en ces-

sar, i als seus familiars, es regeixen per llur normativa. 

3. La quantia de l’assignació passiva als consellers de la Generalitat en cessar, 

establerta pel Decret del 14 de novembre de 1978, en l’exercici pressupostari 

del 2020 no s’incrementa respecte de l’import vigent el 31 de desembre de 

2019. Aquesta assignació passiva té una durada màxima de divuit mesos des 

del moment del cessament del càrrec. 

4. Les pensions a què fan referència els apartats 2 i 3 són incompatibles amb 

qualsevol retribució o pensió amb càrrec a fons públics i amb qualsevol retri-

bució procedent d’una activitat privada, en els termes establerts per l’article 1 

del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l’esta-

bilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb caràcter de legisla-

ció bàsica per a totes les administracions públiques. 

 

1. En l’exercici del 2020, les ofertes d’ocupació pública i els instruments de 

gestió similars s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries 

i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s’estableixin. 

2. Correspon al Govern autoritzar l’acumulació de la taxa de reposició entre 

sectors i col·lectius, i també la cessió entre les entitats del sector públic. 

 

1. Les necessitats de personal s’han d’atendre prioritàriament amb personal 

funcionari de carrera, estatutari i laboral fix existent, utilitzant els sistemes 

generals i extraordinaris de provisió establerts per la normativa vigent i, si 

escau, els convenis col·lectius aplicables. 

2. En l’exercici del 2020 no es poden nomenar funcionaris interins ni personal 

estatutari temporal, ni es pot contractar personal laboral temporal, llevat dels 

casos excepcionals per a cobrir necessitats urgents i inajornables. 
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3. S’habilita el Govern perquè fixi les limitacions i els controls al nomena-

ment de funcionaris interins i de personal estatutari temporal, i també a la con-

tractació de personal laboral temporal amb excepció de les contractacions re-

sultants de programes de foment competitius en el cas d’universitats i recerca, 

i a les contractacions temporals finançades íntegrament mitjançant recursos 

externs finalistes aliens al pressupost de la Generalitat. 

 

1. Per a determinar o modificar les condicions de treball amb impacte econò-

mic del personal laboral dels ens a què fa referència l’article 24, llevat del 

personal d’universitats públiques i del personal directiu regulat per la disposi-

ció addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fis-

cals, administratives, financeres i del sector públic, cal l’informe favorable 

conjunt del departament competent en matèria de funció pública i del depar-

tament competent en matèria de finances públiques. 

2. L’informe a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’emetre d’acord amb els cri-

teris següents: 

a) Es considera determinació o modificació de les condicions de treball amb 

impacte econòmic la signatura de convenis col·lectius, les adhesions o les ex-

tensions d’aquests convenis, l’aplicació dels pactes que modifiquin les condi-

cions del personal laboral i la fixació de retribucions mitjançant un contracte 

individual, si no són regulades amb un conveni col·lectiu. 

b) A l’efecte de l’emissió de l’informe corresponent, els departaments, les 

entitats autònomes i les altres entitats del sector públic han de trametre el pro-

jecte de pacte o millora de conveni, la proposta individual o el projecte de 

conveni, abans que sigui signat, acompanyat d’una memòria amb la valoració 

de tots els aspectes econòmics i llur incidència en exercicis futurs. 

c) Els informes a què fa referència aquest apartat han d’ésser elaborats en el 

termini de quinze dies des de la recepció de la proposta o el projecte de con-

veni o acord. 

3. L’inici de la negociació col·lectiva per a la determinació o modificació de 

les condicions de treball a què fa referència la lletra a de l’apartat 2 requereix 

l’autorització prèvia de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal. 

4. Si les retribucions no són regulades per un conveni col·lectiu, es poden 

establir mitjançant un contracte individual. 

5. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de condicions de treball 

amb impacte econòmic del personal laboral en contra d’un informe desfavo-

rable. L’omissió del tràmit d’informe no comporta la nul·litat de l’acord, sem-

pre que aquest s’hagi sol·licitat amb posterioritat i sigui favorable, sens perju-

dici de les responsabilitats que escaiguin. 

6. La determinació inicial i la modificació de les retribucions del personal 

directiu a què fa referència la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 

2/2014 han d’ésser autoritzades per la Comissió de Retribucions i Despeses 

de Personal fins que no es dugui a terme el desplegament reglamentari que 

determina la dita disposició addicional. En el cas que les retribucions superin 

les fixades per al càrrec de secretari general, s’han d’autoritzar per acord de 

Govern. 

7. No requereixen autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses de 

Personal les modificacions de retribucions del personal directiu que impliquin 
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una minva retributiva respecte de l’anterior ocupant, ni les que consisteixin 

exclusivament en l’aplicació de l’increment legalment autoritzat, ni, en cas de 

relleu, l’assignació de retribucions que, en termes anuals, siguin inferiors o 

iguals a les de l’anterior ocupant del mateix càrrec. 

 

1. La plantilla pressupostària està formada per les places estructurals que dis-

posen de dotació pressupostària i que figuren a l’annex de personal. 

2. La creació o modificació de places estructurals pressupostades, si comporta 

un major cost en termes anuals, requereix la compensació amb la supressió o 

modificació d’altres places pressupostades, de manera que en termes anuals 

no representi cap increment del cost de la plantilla pressupostària. 

3. No obstant el que estableix l’apartat 2, el Govern pot autoritzar l’ampliació 

de la plantilla pressupostària, amb caràcter excepcional, en els supòsits se-

güents: 

a) Per a la creació de noves places derivades de l’efectiva realització de tras-

passos de competències. 

b) Per a la creació o ampliació de serveis públics finalistes. 

c) Per a l’assumpció de la gestió directa de serveis externalitzats o subcontrac-

tats. 

d) En el cas que es derivi del compliment d’una sentència ferma. 

4. En tots els casos a què fa referència l’apartat 3, cal que es disposi del finan-

çament adequat i d’un informe favorable previ dels departaments competents 

en matèria de funció pública i de pressupostos, en què consti la impossibilitat 

d’atendre les noves necessitats amb la redistribució d’efectius, o la supressió 

o modificació d’altres places pressupostades, o amb altres mesures de racio-

nalització i ordenació de recursos humans. 

 

1. Durant l’exercici del 2020, els serveis extraordinaris i les hores extraordi-

nàries del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació de l’article 24 s’han de com-

pensar amb hores lliures de servei, d’acord amb les equivalències vigents. 

2. Els serveis extraordinaris i les hores extraordinàries es poden compensar 

econòmicament, amb caràcter excepcional, i sempre que es disposi de crèdit 

pressupostari adequat i suficient, en els supòsits expressament autoritzats pel 

secretari general del departament o pel màxim òrgan de govern de l’entitat o 

ens d’on es prestin els serveis. 

 

 

1. Pel que fa a les operacions d’endeutament de la Generalitat: 

a) S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matè-

ria de finances públiques, emeti o contregui deute públic o faci ús de l’endeu-

tament amb terminis de reemborsament superiors a un any en qualsevol mo-

dalitat, tant en operacions a l’interior com a l’exterior, amb la limitació que el 

saldo de deute viu el 31 de desembre de 2020 no superi el saldo corresponent 

autoritzat el 31 de desembre de 2019 en més de 561.400.818,65 euros. 
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b) L’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a es pot augmentar 

amb la finalitat d’amortitzar l’endeutament de les entitats públiques que es 

classifiquen en el sector d’administracions públiques, d’acord amb les normes 

del Sistema Europeu de Comptes, pel mateix import que s’amortitzi, per a 

optimitzar la càrrega financera global. 

c) L’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a també es pot aug-

mentar amb la finalitat de refinançar o substituir les operacions d’endeutament 

amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any. L’import màxim 

que es pot refinançar o substituir no pot ésser superior al deute viu existent en 

la modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de 

2019. 

d) S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matè-

ria de finances públiques, modifiqui, refinanci o substitueixi les operacions 

d’endeutament de la Generalitat per a obtenir un cost menor de la càrrega fi-

nancera, per a prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions 

en les condicions de mercat o per a dotar el deute en circulació de més liqui-

ditat o d’una estructura millor. 

e) S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matè-

ria de finances públiques, pugui incrementar l’endeutament de la Generalitat 

autoritzat per la lletra a en els imports que derivin de les assumpcions dels 

passius financers d’entitats del sector públic o d’associacions publicoprivades 

que consoliden llur deute amb el de la Generalitat com a conseqüència dels 

processos de racionalització del sector públic o d’optimització de la despesa. 

2. Pel que fa a les operacions d’endeutament de les entitats del sector públic: 

a) S’autoritza l’Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2020, de l’en-

deutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol mo-

dalitat, per a finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que el 

saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de 

desembre de 2020 no superi el límit de 4.000.000.000 d’euros. 

b) S’autoritza l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant el 

2020, de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, que 

pot augmentar per l’import que es derivi de l’assumpció dels passius financers 

de la Generalitat subrogats el 2012 de l’extinta Aigües Ter Llobregat pública, 

fins a un màxim de 374.522.094,82 euros. 

c) Les entitats que, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, 

hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat 

no poden formalitzar operacions que comportin un increment d’endeutament 

respecte del que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2019, llevat de: 

– El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l’import 

que es derivi del procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de 

Manlleu en el Consorci per mitjà de l’aportació d’actius i passius, fins a un 

màxim de 5.648.718,50 euros. 

– L’entitat de dret públic que assumeixi la prestació dels serveis públics de 

salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència, que pot augmentar el seu 

deute per l’import que es derivi de l’assumpció dels passius financers derivats 

de la construcció de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un mà-

xim de 53.902.681,01 euros. Aquest import es pot incrementar pel valor de 

mercat de les operacions de cobertura associades a la construcció de l’Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus. 
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– L’entitat Parc Científic de Barcelona, que pot augmentar el seu deute per 

l’import del refinançament de les quotes vençudes dels préstecs rebuts per 

l’entitat en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics 

fetes des de l’any 2000, fins a un màxim de 30.587.000 euros. 

– L’entitat Fira 2000 SA, que pot augmentar el seu deute fins a un màxim de 

38.225.000 euros. 

d) S’autoritza les entitats i empreses públiques perquè, a proposta del conse-

ller competent en matèria de finances públiques, modifiquin, refinancin i subs-

titueixin les operacions d’endeutament de les entitats i empreses públiques, 

per a obtenir un cost menor de la càrrega financera i per a garantir-ne la sol-

vència i optimitzar costos associats a la gestió d’operacions de refinançament 

de deute. 

e) S’autoritza les entitats i empreses públiques a incrementar, a proposta del 

conseller competent en matèria de finances públiques, l’endeutament autorit-

zat per les lletres b i c, en els imports que derivin de les assumpcions dels 

passius financers d’entitats del sector públic o d’associacions publicoprivades 

que consoliden llur deute amb el de la Generalitat, com a conseqüència dels 

processos de racionalització del sector públic o d’optimització de la despesa. 

3. L’efectivitat de l’autorització d’endeutament de les entitats a què fa refe-

rència l’apartat 2.b, c, d i e resta condicionada a l’aprovació del corresponent 

acord de Govern, el qual ha de fixar les característiques de les operacions 

d’endeutament, a proposta del conseller competent en matèria de finances pú-

bliques. En qualsevol cas, les entitats afectades no poden contreure obligaci-

ons de despesa amb càrrec a aquestes operacions sense l’aprovació del dit 

acord de Govern. 

4. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d’endeuta-

ment en els termes de l’apartat 3, la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor ha d’establir les negociacions de les diverses operaci-

ons financeres autoritzades a favor de les entitats del sector públic, llevat de 

les de caràcter financer i llurs entitats participades. A aquest efecte, la Direcció 

General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha de dictar les instruc-

cions pertinents. Sens perjudici del que determina aquest apartat, la direcció 

general esmentada pot encarregar aquestes funcions, en els termes que esta-

bleixi, a les entitats públiques de la Generalitat que siguin capçalera d’un grup, 

respecte de llurs empreses participades. 

5. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances pú-

bliques, pot establir les actuacions que s’han de dur a terme, en el curs de 

l’exercici del 2020, encaminades a cobrir el tipus d’interès i el tipus de canvi 

de les operacions d’endeutament existents abans o concertades a partir de l’en-

trada en vigor d’aquesta llei, mitjançant la utilització dels diversos instruments 

financers de cobertura de risc que hi ha en els mercats o bé d’instruments si-

milars o accessoris que permetin minimitzar el risc de contrapartida, incloses 

les actuacions que comportin la formació de contragaranties recíproques. La 

contractació de les operacions concretes, dins aquest marc, correspon al con-

seller competent en matèria de finances públiques, que pot delegar aquesta 

facultat en la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. 

6. Els límits que estableix aquest article resten revisats i augmentats pels im-

ports que derivin de modificacions en el tractament en comptabilitat nacional 

d’operacions de deute comercial, dels programes vigents o els que s’aprovin 

en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària, i també pels imports 
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que es puguin concertar en virtut dels mecanismes de liquiditat que instru-

menti l’Administració general de l’Estat. 

7. Per a calcular els límits establerts per aquest article, no s’han d’incloure les 

operacions finançades amb préstecs i bestretes reemborsables provinents 

d’administracions públiques, ni els arrendaments financers concertats amb 

proveïdors d’equipaments. 

 

1. El límit màxim d’endeutament viu de la Generalitat per operacions d’en-

deutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any és el 25% 

sobre l’estat de despeses del pressupost. 

2. El conseller competent en matèria de finances públiques ha de fixar les 

característiques de les operacions d’endeutament a què fa referència l’apartat 

1. 

3. El límit màxim d’endeutament viu de les entitats a què fa referència l’arti-

cle 1.1.b, c, d, e, f i g, exclòs el Servei Català de la Salut, i l’article 1.2 per 

operacions d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a 

un any és del 25% sobre l’estat de despeses de llur pressupost. Per a formalit-

zar aquestes operacions, les entitats esmentades han de seguir el procediment 

establert per l’article 37.4 i els és aplicable el que estableix l’article 37.2.c, 

amb relació a la limitació de la formalització d’operacions a curt termini per 

part de les entitats classificades com a sector Administració pública de la Ge-

neralitat, i l’article 37.2.d i e. 

4. S’autoritza l’Institut Català del Sòl a formalitzar operacions d’endeutament 

amb termini de reemborsament igual o inferior a un any per un import equi-

valent al 10% del total dels dipòsits líquids de les fiances que administra, en 

compliment de la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de 

fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la 

Llei 24/1991, de l’habitatge. 

 

1. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en les operacions 

de crèdit formalitzades a l’empara de l’autorització concedida per l’article 37 

per les entitats de dret públic i les societats mercantils participades totalment 

per la Generalitat. 

2. Els avals a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser autoritzats pel Govern, 

a proposta conjunta del conseller competent en matèria de finances públiques 

i del conseller del departament interessat per raó de la matèria, i els ha de 

signar el conseller competent en matèria de finances públiques o l’autoritat en 

qui delegui expressament. 

3. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels 

avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i co-

bertura de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Cata-

lunya, SAU, o afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va con-

ferir al seu dia l’Institut Català de Finances, sigui de forma global o operació 

per operació. 

4. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les ope-

racions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració 

general de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries 

dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, o al seu 
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refinançament per altres entitats. L’import màxim d’aquest aval és de 

55.500.000 euros. 

5. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les ope-

racions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració 

general de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en 

virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des 

de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval és de 6.200.000 euros. 

6. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 

2020, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que 

subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre Ge-

neral de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a ob-

jecte el retorn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sem-

pre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent 

abans de formalitzar l’aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75% de 

l’operació de finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa 

n’han de garantir en tot moment el percentatge complementari, ampliant 

aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa mateixa si així 

ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada 

operació. 

7. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, o con-

traaval davant l’entitat financera garant, enfront del contracte promotor amb 

Formula One World Championship Limited (FOWC), per a garantir el paga-

ment dels drets contractuals per a l’organització del gran premi de la Fórmula 

1 per a l’any 2020. Aquest aval no pot superar els 24.807.292,20 dòlars ame-

ricans. 

8. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic 

de la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei davant 

de qualsevol instància, o contraaval davant l’entitat financera garant, en el 

marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor 

afegit que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’im-

port màxim d’aquest aval no pot superar els 50.000.000 d’euros. 

9. S’autoritza el Govern a prestar l’aval davant els òrgans de l’Administració 

tributària estatal, fins a un màxim de 12.000.000 d’euros, per a garantir els 

fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió tributària amb 

relació a la constitució de drets de superfície i drets d’arrendament que hi estan 

associats. 

10. En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’en-

titats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Gene-

ralitat, amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar 

l’aval de la Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les 

modificacions, el refinançament o la substitució. 

11. S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca a pres-

tar l’aval, durant l’exercici del 2020, a favor de les entitats financeres que ha-

gin signat el conveni de col·laboració corresponent i en garantia del risc dels 

préstecs formalitzats per estudiants universitaris per a finançar l’import de la 

matrícula universitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 

4.000.000 d’euros. 

 

1. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2020, fins a 

una quantia màxima global de 50.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català 
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de Finances per a l’atorgament de préstecs per al foment del comerç i el desen-

volupament del sector industrial. A aquest efecte el Departament d’Empresa i 

Coneixement ha de tenir formalitzat un conveni amb l’Institut Català de Fi-

nances per a constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del 

Departament d’Empresa i Coneixement. 

2. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2020, fins a 

una quantia màxima global de 13.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català 

de Finances per a l’atorgament de préstecs per al finançament a pimes i autò-

noms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la 

pesca i l’aqüicultura de Catalunya. A aquest efecte el Departament d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de tenir formalitzat un conveni amb 

l’Institut Català de Finances per a constituir un fons de garantia amb càrrec 

als pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació. 

3. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2020, fins a 

una quantia màxima global de 12.418.126,10 euros, a favor de l’Institut Català 

de Finances per a l’atorgament de préstecs per al finançament de les empreses 

de l’economia social de Catalunya. A aquest efecte el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies ha de tenir formalitzat un conveni amb l’Institut Ca-

talà de Finances per a constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupos-

tos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

4. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2020, fins a 

una quantia màxima global de 5.703.772 euros, a favor de l’Institut Català de 

Finances per a l’atorgament de préstecs per al finançament de projectes cultu-

rals. A aquest efecte el Departament de Cultura ha de tenir formalitzat un con-

veni amb l’Institut Català de Finances per a constituir un fons de garantia amb 

càrrec als pressupostos del Departament de Cultura. 

5. S’autoritza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a prestar garantia, durant 

l’exercici del 2020, fins a una quantia màxima global de 42.500.000 euros, a 

favor de l’Institut Català de Finances per a l’atorgament de préstecs per a la 

rehabilitació d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris. A aquest 

efecte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de tenir formalitzat un con-

veni amb l’Institut Català de Finances per a constituir un fons de garantia amb 

càrrec als pressupostos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

6. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2020, fins a 

una quantia màxima global de 20.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català 

de Finances per a l’atorgament de préstecs per al finançament de projectes de 

recerca. A aquest efecte el Departament d’Empresa i Coneixement ha de tenir 

formalitzat un conveni amb l’Institut Català de Finances per a constituir un 

fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i 

Coneixement. 

 

1. El conseller competent en matèria de finances públiques ha de trametre tri-

mestralment a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament 

una memòria explicativa sobre la concessió d’avals i préstecs fets per l’Institut 

Català de Finances. 

2. La memòria a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure les característiques 

i el volum de les operacions que s’han fet, la incidència sectorial i territorial 

que tenen i els resultats de la gestió. 
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S’autoritza el Govern a destinar part de la dotació del Fons per a les empreses 

culturals a la participació de l’Institut Català de les Empreses Culturals en 

projectes que puguin impulsar els sectors i les empreses culturals, d’acord amb 

els requisits legals vigents. 

 

 

1. Durant l’any 2020, els valors de base per volum per a usos domèstics i 

industrials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contamina-

ció del cànon de l’aigua, a l’efecte de determinar el tipus de gravamen especí-

fic d’una manera individualitzada, tenint en compte que no inclouen l’impost 

sobre el valor afegit, són els següents:  

Concepte Import Unitat 

Domèstic: cànon social, consum igual o inferior 
a la dotació bàsica 0,0000 euros/m3 

Domèstic: consum igual o inferior a la dotació bàsica 0,4936 euros/m3 

Domèstic: consum superior a la dotació bàsica 0,5685 euros/m3 

Industrial general 0,1654 euros/m3 

Industrial específica 0,6486 euros/m3 

Matèries en suspensió 0,5011 euros/kg 

Matèries oxidables 1,0023 euros/kg 

Sals solubles 8,0198 euros/Sm3/cm 

Matèries inhibidores 11,8889 euros/Kequitox 

Nitrogen 0,7610 euros/kg 

Fòsfor 1,5222 euros/kg 

2. El tipus de gravamen per a usos domèstics aplicable als usuaris que gaudei-

xen del cànon social s’afecta d’un coeficient 0,5 si se supera la dotació bàsica 

de consum. 

3. Durant l’any 2020, els valors per a determinar la quota del cànon d’aigua 

corresponent als establiments ramaders, tenint en compte que no inclouen 

l’impost sobre el valor afegit, són els següents:  

 Euros/plaça 

 0,0387 

Engreix de guatlles 0,0064 

Engreix de pollastres 0,0353 

Engreix de galls dindi 0,0699 

Engreix de perdius 0,0149 

Avicultura de posta 0,0758 

Pollets de recria 0,0168 

Cria de boví 1,2158 
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 Euros/plaça 

Engreix de vedells 3,5696 

Vaques alletants 8,3330 

Boví de llet 12,6393 

Vedelles de reposició 5,7074 

Cabrum de reproducció 1,1164 

Cabrum de reposició 0,5573 

Cabrum de sacrifici 0,3877 

Producció de conills 0,6521 

Bestiar equí 10,1791 

Oví  0,4913 

Ovelles de reproducció 1,4199 

Ovelles de reposició 0,7063 

 1,3206 

Producció porcina 2,7426 

Porcí de transició 0,6009 

4. El tipus de gravamen específic per a usos ramaders s’afecta d’un coeficient 

0, llevat que hi hagi contaminació de caràcter especial en naturalesa o en quan-

titat, comprovada pels serveis d’inspecció de l’administració competent. 

5. Durant l’any 2020, els valors per a la determinació objectiva de la quota 

corresponent a usos industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica, 

efectuats per centrals hidroelèctriques, tenint en compte que no inclouen l’im-

post sobre el valor afegit, són els següents:  

 Potència Import Unitat 

Ordinari >=50 MW 0,00608 euros/kWh 

Especial <50 MW 0,00040 euros/kWh 

6. Els valors per a determinar la quota corresponent a usos industrials d’aigua 

per a la producció d’energia elèctrica són els que recull l’apartat 5 sempre que 

el titular no faci activitats de producció amb potència superior a 50 MW en 

altres establiments. En aquest cas, es considera que la potència és superior a 

50 MW. 

 

1. Per al 2020 es mantenen les quotes de les taxes en els imports exigibles 

l’any 2019, llevat de les taxes amb quotes que siguin objecte de modificació 

per la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives que acompanya 

aquesta Llei de pressupostos. 

2. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre 

la base. 
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1. La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és d’un 

màxim de 129.061.277,10 euros, amb la distribució següent: 

a) 86.315.972,98 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0003/711, 

«Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajuntaments», s’han de distribuir 

entre els municipis. 

b) 40.530.756,86 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0002/711, 

«Fons de Cooperació Local de Catalunya. Consells Comarcals», s’han de dis-

tribuir entre Aran i les comarques, excepte el Barcelonès. 

c) 1.852.343,93 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fons 

de Cooperació Local de Catalunya. Consells Comarcals», s’han de destinar a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la proposta de la Comissió 

mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell 

Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Bar-

celonès. 

d) 362.203,33 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0004/711, «Fons 

de Cooperació Local de Catalunya. Entitats Municipals Descentralitzades», 

s’han de distribuir entre les entitats municipals descentralitzades. 

2. El reconeixement de les obligacions derivades de la participació dels ens 

locals en els ingressos de la Generalitat s’ha de fer, en funció de les disponi-

bilitats pressupostàries, amb l’ordre de prioritat següent: 

a) Aran i comarques. 

b) Municipis amb un nombre d’habitants entre 1 i 1.000. 

c) Municipis amb un nombre d’habitants entre 1.001 i 5.000. 

d) Municipis amb un nombre d’habitants entre 5.001 i 20.000. 

e) Municipis amb un nombre d’habitants entre 20.001 i 50.000. 

f) Municipis amb un nombre d’habitants per damunt de 50.000. 

3. El Fons de Cooperació Local de Catalunya de l’any 2020 i d’anualitats an-

teriors no genera interessos de demora. 

 

1. Les participacions dels ens locals en els ingressos de l’Estat s’han de dis-

tribuir d’acord amb el que estableix la normativa aplicable. 

2. Els crèdits consignats en la secció «Participació dels ens locals de Catalu-

nya en els ingressos de l’Estat» s’han d’ajustar, pel que fa a la quantia defini-

tiva, al resultat de la distribució que se’n faci, d’acord amb els criteris contin-

guts en la normativa aplicable. La Tresoreria de la Generalitat ha de dur a 

terme la gestió de la despesa d’aquesta secció. 
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1. La partida PR 15 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de la 

Presidència, amb un import de 86.315.972,98 euros, es distribueix de la ma-

nera següent: 

a) Al municipi de Barcelona, 3.179.052,29 euros. 

b) A la resta de municipis de Catalunya, 83.136.920,69 euros, que s’han de 

distribuir d’acord amb els criteris següents: 

1r. Atenent la població com a indicador de despesa, una quantitat per a cada 

municipi, calculada d’acord amb la fórmula següent: 

P = 25.940,29 + (H1 x 25,62) + (H2 x 10,09) + (H3 x 8,25) + (H4 x 4,91) + (H5 x 1,75) 

En la qual: 

P = participació del municipi 
 

 
 

H  
 

2n. Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat, 5.184.000 euros 

distribuïts entre els municipis de menys de 50.000 habitants amb nuclis de 

població diferenciats fora de l’entitat capital de municipi, i de la manera se-

güent: en proporció al nombre de nuclis de població habitats, llevat dels exis-

tents a l’entitat capital de municipi, 2.592.000 euros, i en proporció a la po-

blació en nuclis fora de l’entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 

habitants per nucli, 2.592.000 euros. 

3r. Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal, una quantitat 

fixa d’1.375.700 euros, dels quals 7.700 euros són per a cada capital i 

1.060.000 euros es distribueixen en proporció a la població comarcal fora de 

la capital. Terrassa i Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en 

funció de la població que tenen. 

4t. Atenent la despesa per la gestió del territori, 1.914.999,80 euros repartits 

proporcionalment a la superfície de cada municipi. 

2. Les dades de la població i l’estructura de nuclis són les corresponents al 

padró d’habitants de l’any 2018. 

 

1. La partida PR 15 D/460.0002/711 del pressupost del Departament de la 

Presidència finança: 

a) La participació general per a Aran i les comarques, excepte el Barcelonès, 

amb un import de 40.530.756,86 euros. 

b) La participació destinada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord 

amb la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les 

activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supres-

sió del Consell Comarcal del Barcelonès, amb un import d’1.852.343,93 eu-

ros. 

2. D’acord amb el que disposa l’article 89.3 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, 

del règim especial d’Aran, s’estableix un percentatge de participació general 

a favor d’Aran d’un 1,86%. El 98,14% restant d’aquesta participació es distri-

bueix entre les comarques, excepte el Barcelonès, tenint en compte que les 

dades de població són les referents al padró d’habitants de l’any 2018, d’acord 

amb els criteris següents: 
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a) Atenent el nombre d’habitants de la comarca: 

1r. En funció de la població, agrupada per intervals, 810.208,00 euros per a 

les comarques amb una població superior a 75.000 habitants o una densitat de 

població superior a 100 habitants per quilòmetre quadrat, i 783.265,00 euros 

en els altres casos. 

2n. En funció de la població comarcal, 2.632.073,00 euros. 

3r. En funció de la població comarcal ponderada per la inversa de la renda 

comarcal, 2.632.073,00 euros. 

b) Atenent el principi de solidaritat interterritorial, 1.801.083,43 euros distri-

buïts en proporció directa a la superfície de cada comarca i 842.195,35 euros 

distribuïts en funció del nombre de municipis de cada comarca, i ponderant 

amb el factor 2 els municipis que tenen fins a 500 habitants, amb el factor 1,5 

els que tenen entre 501 i 2.000 habitants i amb el factor 1, la resta. 

 

La partida PR 15 D/460.0004/711, «Fons de Cooperació Local de Catalunya. 

Entitats Municipals Descentralitzades», dotada amb 362.203,33 euros, es dis-

tribueix entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya existents 

en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, de la manera següent: 

a) Una quantitat fixa, d’acord amb els trams de població següents, i tenint en 

compte que les dades de població són les corresponents al padró d’habitants 

de l’any 2012: 

1r. 3.037 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població 

de 100 habitants o menys. 

2n. 4.978 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població 

d’entre 101 i 500 habitants. 

3r. 7.828 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població 

d’entre 501 i 1.000 habitants. 

4t. 10.815 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una pobla-

ció de més de 1.000 habitants. 

b) La quantitat que resta es distribueix en proporció al nombre d’habitants de 

cada entitat municipal descentralitzada. 

 

1. El lliurament de les participacions en el Fons de Cooperació Local de Ca-

talunya resta condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin ade-

quadament l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions pressu-

postàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades 

al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de 

Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta docu-

mentació ha de fer referència a l’anualitat del 2018. 

2. Els ens locals que el 15 d’octubre de 2020 no hagin complert el que esta-

bleix l’apartat 1 perden el dret a rebre el Fons de Cooperació Local de l’any 

2020. 

 

1. Es poden atribuir fons als ajuntaments que compleixin els requisits que de-

termina el Decret 69/2008, de l’1 d’abril, de regulació d’un sistema de 
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compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribu-

cions a determinats càrrecs electes locals. 

2. El lliurament de les compensacions econòmiques resta condicionat al com-

pliment, per part dels ens beneficiaris, de l’obligació legal de trametre els pres-

supostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics 

homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de la Presidència, i els 

comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la 

legislació sectorial. Aquestes trameses s’han de referir a l’anualitat del 2018. 

 

 

1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 

recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a 

atendre necessitats del Parlament, correspon a la Mesa. 

2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries 

de la secció PA, servei pressupostari PA01, trimestralment, de manera antici-

pada i en ferm, i a nom del Parlament. 

3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 

PA, servei pressupostari PA01, sense limitacions, la qual cosa ha de comuni-

car al departament competent en matèria de finances públiques, i pot acordar 

criteris de vinculació dels crèdits diferents dels establerts per aquesta llei. 

 

1. Les dotacions pressupostàries dels organismes Síndic de Greuges, Consell 

de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau de Cata-

lunya s’han de lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun i en la me-

sura que aquests organismes les sol·licitin. 

2. Els romanents de crèdit del pressupost de l’exercici anterior dels organis-

mes a què fa referència l’apartat 1 s’incorporen en els mateixos capítols del 

pressupost de l’exercici en curs. 

3. Els organismes a què fa referència l’apartat 1 poden autoritzar de fer les 

transferències de crèdit i les generacions que afectin llurs pressupostos, dins 

les seccions i els serveis pressupostaris respectius. Aquestes transferències no 

estan afectades per les limitacions a què fa referència l’article 8.1 i s’han de 

comunicar al departament competent en matèria de finances públiques. 

4. Cadascun dels organismes a què fa referència l’apartat 1 és l’ordenador 

dels seus pagaments. 

5. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 han de presentar al departament 

competent en matèria de finances públiques la informació economicofinan-

cera necessària només a l’efecte de facilitar el procés de consolidació de l’exe-

cució pressupostària de tot el sector públic de la Generalitat. 

 

1. Les transferències i aportacions del pressupost de la Generalitat al pressu-

post del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; del Consell de 
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l’Audiovisual de Catalunya, i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

s’han de lliurar en ferm, per quartes parts, a nom de l’organisme corresponent. 

2. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 estan obligades a presentar al 

departament competent en matèria de finances públiques la informació eco-

nomicofinancera establerta per l’article 71 del text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desem-

bre. 

 

  

 

1. Fins al 31 de desembre de 2020, l’interès legal del diner és el que fixa la 

Llei de pressupostos generals de l’Estat vigent en cada moment. 

2. Fins al 31 de desembre de 2020, l’interès de demora aplicable a les quan-

titats degudes a les finances de la Generalitat és el que fixa la Llei de pressu-

postos generals de l’Estat vigent en cada moment. 

  

 

A les entitats del sector públic de salut amb règim d’autonomia de gestió que 

tenen establerts concerts, convenis o contractes amb la Generalitat, a què fa 

referència l’article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 

financeres, els són aplicables l’article 25.1 a 9, l’article 28.1 i 2, l’article 32 i 

l’article 33.1 i 2. 

 

1. A la fundació privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

(ICREA) i als centres de recerca de Catalunya (CERCA), d’acord amb el que 

estableix l’article 67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 

financeres, els són aplicables l’article 25.1 a 7, l’article 28.1 i 2, l’article 32 i 

l’article 33.1 i 2. 

2. Les limitacions establertes per l’article 25.8 1 9 no són aplicables als centres 

CERCA ni a la ICREA quan ho acordi el seu òrgan col·legiat de Govern, i 

sempre en funció de les seves disponibilitats pressupostàries. 

 

A l’Institut Català de Finances, sens perjudici del que estableix el text refós 

de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 

del 24 de desembre, li són aplicables l’article 25.1 a 7, l’article 28.1 i 2, l’ar-

ticle 32 i l’article 33.1 i 2. 



Dossier Ple 51 

 

115 

 

 

A Ferrocarrils de la Generalitat, sens perjudici del que estableix la Llei 

21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport ferroviari 

de Catalunya, li són aplicables l’article 25.1 a 7, l’article 28.1 i 2, l’article 32 

i l’article 33.1 i 2. 

 

Al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Gene-

ralitat de Catalunya i a l’Agència de Cibrseguretat de Catalunya els són apli-

cables l’article 25.1 a 9, l’article 28.1 i 2, l’article 32 i l’article 33.1 i 2. 

[Disposició addicional 7 suprimida] 

 

El Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura 

de Comptes, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya, dins l’àm-

bit de llur respectiva autonomia, han d’aplicar mesures en matèria de despeses 

de personal amb un impacte econòmic equivalent a les mesures establertes pel 

títol III per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu 

sector públic. 

 

1. D’acord amb les competències de la Generalitat en matèria d’universitats, 

establertes per l’article 172 de l’Estatut d’autonomia, i a l’efecte de garantir 

les polítiques pròpies relatives al personal docent i investigador de les univer-

sitats públiques de Catalunya, la reposició d’efectius per a l’any 2020 s’ha 

d’efectuar majoritàriament en el marc de la contractació de personal acadèmic 

d’excel·lència del Pla Serra Húnter, en el qual participen totes les universitats 

públiques. 

2. L’autorització de les convocatòries correspon al departament competent en 

matèria d’universitats, a petició de la universitat, i amb l’acreditació prèvia 

que l’oferta dels contractes no afecta el compliment dels objectius d’estabilitat 

pressupostària establerts per a la universitat corresponent, ni altres límits fixats 

per la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i soste-

nibilitat financera, o altra normativa bàsica estatal. La convocatòria de con-

tractes s’ha d’efectuar respectant el límit percentual de la taxa de reposició 

aplicable l’any 2020 a les universitats públiques. 

 

Durant l’exercici del 2020, el personal afectat percebrà el 60% de les quanties 

que va deixar de percebre en aplicació dels acords GOV/19/2013 i 

GOV/20/2013, del 26 de febrer. 
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S’autoritza el reconeixement, amb efectes de l’1 de gener de 2020, del darrer 

tram de l’increment del complement específic que estableix l’Acord sobre 

equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra 

del 13 de febrer de 2008. 

  

 

1. El Consell Interuniversitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del 

sistema universitari de Catalunya, ha d’acordar, per mitjà de la seva junta per-

manent, mesures de contenció de la despesa, de reducció del dèficit, d’equili-

bri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables a les universitats 

públiques i a les entitats i els organismes que en depenen. 

2. Les mesures a què fa referència l’apartat 1 han de tenir com a finalitat faci-

litar el govern, l’eficiència, l’acompliment de la missió universitària i la qua-

litat en la docència, en la recerca i en la prestació de tots els serveis, i han de 

prioritzar els objectius i les despeses vinculats directament a la qualitat de les 

funcions docents i de recerca. 

  

 

L’import màxim de garantia que la Generalitat pot atorgar per a obres d’interès 

cultural rellevant, d’acord amb la disposició addicional segona del Decret 

75/2009, del 12 de maig, és de 250.000.000 d’euros pel que fa al límit acumu-

lat simultani de compromís anual. 

  

 

1. Els ingressos per a la prestació de serveis sanitaris a què fa referència l’ar-

ticle 7.1 del Decret 167/1992, del 20 de juliol, de traspàs dels serveis, mitjans 

i recursos de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona a l’Administració 

de la Generalitat en matèria sanitària, són ingressos propis de les empreses 

públiques adscrites al Servei Català de la Salut que gestionen els serveis tras-

passats d’acord amb el dit decret. 

2. En el cas que els serveis traspassats a què fa referència l’apartat 1 siguin 

gestionats pel Servei Català de la Salut, els ingressos són propis del Servei 

Català de la Salut. 

 

S’autoritza l’Institut Català de la Salut i el Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies a intercanviar prestacions vinculades a l’àmbit sanitari i al de 

serveis socials, mitjançant l’establiment de convenis amb la resta de 
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proveïdors del Servei Català de la Salut i del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, en el marc de les regions sanitàries creades per la Llei 

15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i del text refós 

aprovat pel Decret legislatiu 17/1994. 

 

El Govern, a proposta del conseller de Salut i del conseller de la Vicepresi-

dència i d’Economia i Hisenda, en compliment de l’article 27 de la Llei 

8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, pel que fa a la prestació 

del servei de tresoreria, ha de promoure els canvis reglamentaris que calguin 

perquè l’Institut Català de la Salut disposi i de les disponibilitats de tresoreria 

derivades dels ingressos de tercers provinents de prestacions assistencials no 

cobertes pel Servei Català de la Salut i d’altres ingressos de caràcter no assis-

tencial i les gestioni. 

  

 

1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 

2020 i la població que n’és destinatària són determinats pels programes pres-

supostaris del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de les entitats 

públiques que hi estan adscrites o vinculades. 

2. Es prorroga la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, de 

l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc legal vigent, i se 

n’amplia la vigència fins al 31 de desembre de 2020. Fins que no s’aprovin 

les disposicions reglamentàries corresponents, aquesta pròrroga s’aplica amb 

l’actualització del cost de referència, mòdul social i copagament que figura a 

l’annex 2 d’aquesta llei, i els criteris funcionals de la cartera vigent amb totes 

les actualitzacions corresponents. 

3. Fins que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestaci-

ons de serveis actualment vigents poden ésser determinats pel departament 

competent en matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamen-

tària. 

 

1. Per a l’exercici del 2020, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, 

establert per l’article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions 

socials de caràcter econòmic, es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 eu-

ros anuals. 

2. La Generalitat ha d’utilitzar com a índex o referència de renda l’indicador 

de renda de suficiència fixat per l’apartat 1, d’acord amb l’article 2.4 del Reial 

decret llei 3/2004, del 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del 

salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia. 

3. S’autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percentatge, l’increment addi-

cional de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, en el cas que l’Ad-

ministració general de l’Estat modifiqui l’indicador públic de renda d’efectes 

múltiples acordat per al 2020. 
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Si l’import que s’ha de pagar en concepte de prestació econòmica de les di-

verses prestacions que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies és inferior a 6 euros mensuals, el pagament al beneficiari s’ha de fer 

d’una sola vegada en el mes de desembre de l’exercici de meritació del dret a 

cobrar. 

 

1. Els beneficiaris de la prestació per al manteniment de les despeses de la 

llar per a determinats col·lectius no poden superar uns ingressos totals anuals, 

per a l’any 2020, iguals a la suma del 106% de l’indicador de renda de sufici-

ència més l’import anual de la prestació, fixat en 540 euros. 

2. L’import mensual per als mesos sencers de l’any 2020, amb efecte des del 

mes de gener, es fixa en 45 euros per als beneficiaris que no perceben ingres-

sos de cap tipus que excedeixin l’import del 106% de l’indicador de renda de 

suficiència. Per a les persones que perceben ingressos, en còmput anual, su-

periors al 106 % de l’indicador de renda de suficiència, i fins al valor límit 

fixat per l’apartat 1, aquest import de 45 euros resta reduït en proporció amb 

l’import dels ingressos, sense que, en cap cas, pugui ésser inferior a 6 euros 

mensuals. 

3. Per a l’exercici del 2020 es manté el mateix import de la prestació per als 

beneficiaris que durant l’any 2019 també en van ésser perceptors, sempre que 

llurs condicions d’accés no hagin variat i que no superin uns ingressos totals 

anuals, per a l’any 2020, iguals a 13.000 euros amb la prestació inclosa. 

 

1. Per a atendre les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació de la 

Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia per-

sonal i atenció a les persones en situació de dependència, a les partides cor-

responents de la secció «Departament de Treball, Afers Socials i Famílies» es 

poden generar els crèdits provinents de les transferències addicionals de fons 

que efectuï l’Estat en el marc del conveni que se signi entre l’Administració 

general de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix 

l’article 10 de la dita llei. 

2. A més del que estableix l’apartat 1, per a finançar l’aportació que pugui 

correspondre a la Generalitat es poden ampliar els crèdits esmentats en els 

termes establerts per l’article 10.2. 

 

Durant l’exercici del 2020 es deixen sense efecte les prestacions econòmiques 

per infant a càrrec i per part, adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o 

més de tres fills, establertes pels articles 9.1.a i b, 10 i 11 de la Llei 18/2003, 

del 4 de juliol, de suport a les famílies. En aquest període no es poden meritar 

drets derivats d’aquestes prestacions. 
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Per a l’exercici del 2020, les quanties de les prestacions per l’acolliment de 

menors d’edat tutelats per la Generalitat, d’acord amb el que estableixen l’ar-

ticle 22.4 i la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, 

de prestacions socials de caràcter econòmic, no poden ésser inferiors als im-

ports mensuals següents: 

a) 376 euros per als menors d’edat de zero a nou anys. 

b) 412 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys. 

c) 443 euros per als menors d’edat de quinze anys o més, fins que facin divuit 

anys. 

 

Per a l’exercici del 2020, els imports mensuals de la prestació destinada al 

primer o únic menor d’edat en situació de risc de la unitat familiar, d’acord 

amb l’article 22 bis.3 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, són els següents: 

a) 326 euros per als menors d’edat de zero a nou anys. 

b) 362 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys. 

c) 393 euros per als menors d’edat de quinze anys o més, fins que facin divuit 

anys. 

 

S’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a prorrogar, 

durant l’exercici del 2020 i fins que es dicti la resolució de concessió corres-

ponent o es concerti la prestació del servei, les obligacions mensuals per al 

manteniment de programes de serveis socials a les entitats que n’han estat be-

neficiàries a l’empara de l’Ordre TSF/39/2017, del 17 de març, i la Resolució 

TSF/1397/2018, del 21 de juny, sempre que continuïn complint les condicions 

que en van causar la concessió. 

 

Per a l’exercici del 2020, les persones beneficiàries de l’ajut assistencial per a 

la protecció dels cònjuges supervivents continuen percebent la quantitat per 

l’ajut que reben fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei, sempre que llurs in-

gressos no superin el límit que la disposició addicional 20 estableix per als 

perceptors de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar. 

 

1. El Govern, abans de finalitzar l’exercici del 2020, ha de quantificar els re-

cursos addicionals que calen per a implementació el salari mínim de referència 

a Catalunya en tots els àmbits d’actuació directa de la Generalitat, d’acord 

amb l’informe presentat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia 

i Hisenda el 17 de desembre de 2019. 
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2. Els àmbits a què fa referència l’apartat 1 inclouen l’adaptació de l’escala 

retributiva del conjunt dels treballadors públics de la Generalitat, l’eventual 

introducció de clàusules salarials en llur contractació externa i l’ajust de tarifes 

o mòduls en els serveis que té concertats a tercers. 

3. La quantificació a què fa referència aquesta disposició ha d’anar acompa-

nyada d’una proposta de calendari perquè es pugui incorporar de manera efec-

tiva als pressupostos de la Generalitat. 

 

1. Es crea l’Observatori de les Violències Masclistes, amb el codi orgànic 

A_PR_9994, com a entitat de dret públic regida pel dret administratiu. 

2. L’Observatori resta adscrit orgànicament al Departament de Presidència. 

3. L’Observatori té les missions següents: 

a) Facilitar l’assessorament, els recursos i l’acompanyament necessaris per a 

la lluita contra les violències masclistes. 

b) Controlar el compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-

tiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista. 

c) Dur a terme i impulsar campanyes institucionals de sensibilització contra 

les agressions sexuals i els assetjaments masclistes. 

d) Elaborar protocols de resposta institucional contra les agressions sexistes i 

els assetjaments, entesos com a formes de violència masclista, als centres edu-

catius i els espais públics i de lleure. 

e) Elaborar informes regulars sobre la violència masclista. 

f) Elaborar urgentment un pla contra els feminicidis. 

 

El Govern de la Generalitat, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, amb 

caràcter immediat ha d’impulsar les mesures necessàries per a fer efectius els 

acords del Pacte per a afrontar el VIH/sida i les infeccions de transmissió se-

xual, amb la incorporació de les noves campanyes de prevenció i d’informació 

comunitària i els nous tractaments. 

 

El Govern de la Generalitat, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, amb 

caràcter immediat ha de portar a la taula de negociació dels alcaldes del Camp 

de Tarragona i la Generalitat de Catalunya amb el Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana la necessitat de considerar urgent la construcció 

d’una plataforma ferroviària per a mercaderies per a alliberar-ne el pas per la 

línia de la costa que passa per zones urbanes i turístiques, tal com reclama el 

territori de manera consensuada. 
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El Govern de la Generalitat, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, amb 

caràcter immediat ha d’impulsar les mesures necessàries que permetin el con-

trol de compliment de la quota legal de reserva d’ocupació de les persones 

amb discapacitat, per mitjà de la Inspecció de Treball de Catalunya. 

 

1. En el cas que es faci una generació de crèdit, d’acord amb el punt 3r de 

l’article 9.1.h, es pot crear un fons addicional per a la millora de polítiques 

públiques, dins la secció pressupostària DD 01 «Despeses de diversos depar-

taments. Gestió Serveis Horitzontals. SG del VEH», que es dotaria amb 

72.000.000 euros procedents de la dita generació de crèdit. 

2. Els recursos a què fa referència l’apartat 1 s’hauran de destinar preferent-

ment a les polítiques públiques següents, i per l’import màxim que es detalla: 

a) A polítiques en matèria d’habitatge, fins a 26.000.000 euros. 

b) A polítiques en matèria de protecció social, fins a 20.000.000 euros. 

c) A polítiques en matèria d’indústria i promoció econòmica, fins a 13.000.000 

euros. 

d) A polítiques en matèria de cultura, fins a 13.000.000 euros. 

3. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què al final de l’exercici del 2020, a proposta del departament competent en 

matèria de salut i en el marc del compliment de la normativa d’estabilitat pres-

supostària fixada per a l’exercici del 2020, pugui dotar crèdit procedent de la 

generació de crèdit, d’acord amb el que estableix el punt 3r de l’article 9.1.h, 

a reduir el saldo de propostes de despesa pendents d’imputació (PPI) registra-

des al Servei Català de la Salut i a l’Institut Català de la Salut, per a millorar 

el període mitjà de pagament a proveïdors. 

 

 

1. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques a 

fer les adaptacions tècniques que calgui, com a conseqüència de reorganitza-

cions administratives, per a crear les seccions, els serveis i els conceptes pres-

supostaris necessaris i per a autoritzar les modificacions de crèdits correspo-

nents, tant en les seccions del pressupost de despeses de l’Administració de la 

Generalitat, esmentades per l’article 1.1.a, com en els pressupostos de les en-

titats que esmenta l’article 1.1.b. Aquestes operacions en cap cas no poden 

donar lloc a un increment de crèdit dins el pressupost. 

2. No obstant el que estableix l’apartat 1 i a criteri del departament competent 

en matèria de finances públiques, les reestructuracions administratives que pu-

gui aprovar el Govern al llarg de l’exercici poden no comportar cap modifica-

ció pressupostària de l’estructura orgànica vigent. En aquest cas, la gestió i la 

liquidació del pressupost s’ha de fer amb l’estructura orgànica inclosa al pres-

supost aprovat pel Parlament de Catalunya, i s’han de formalitzar les autorit-

zacions i les modificacions pressupostàries necessàries per tal que els nous 
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òrgans puguin gestionar la despesa, de la qual són competents per raó de la 

matèria, fins a l’acabament de l’exercici. 

 

1. Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat 

s’han d’imputar als crèdits autoritzats per aquesta llei. 

2. Si en el pressupost prorrogat no figura el mateix concepte que en aquesta 

llei, o si els crèdits consignats en el pressupost per al 2020 són inferiors als 

del pressupost prorrogat, el departament competent en matèria de finances pú-

bliques ha de determinar el concepte pressupostari a què s’ha d’imputar la 

despesa autoritzada. 

3. Les modificacions de crèdit autoritzades sobre el pressupost prorrogat que, 

d’acord amb el departament afectat, s’han de mantenir vigents per al 2020 

s’han d’aplicar als crèdits autoritzats per aquesta llei. 

 

1. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques a 

incloure noves aplicacions pressupostàries i nous programes, respectivament, 

a les classificacions econòmiques d’ingressos i de despeses i a la classificació 

per programes establertes per l’Ordre VEH/128/2019, del 27 de juny, per la 

qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per a l’any 2020, d’acord amb les necessitats que sorgeixin durant 

l’exercici. 

2. La dotació de les aplicacions o programes a què fa referència l’apartat 1 

està subjecta al règim de les modificacions pressupostàries establert per 

aquesta llei. 

 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya. 

 

A continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius 

per a l’any 2020, d’acord amb el que estableix l’article 23. Els mòduls corres-

ponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i no inclouen les càr-

regues socials corresponents a la quota empresarial. Els mòduls corresponents 

a despeses de funcionament són anuals i es distribueixen en dotze parts iguals. 

Educació infantil segon cicle 

Despeses de personal 

Professor titular 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 416,47 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 
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Despeses de funcionament 

Mòdul per unitat: 6.215,71 euros. 

Educació primària 

Despeses de personal 

Professor titular 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 416,47 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Instructor d’educació física 

Sou: 1.299,68 euros. 

Trienni: 32,57 euros. 

Càrrecs directius 

Centres d’estructura cíclica 

Director: 366,61 euros. 

Cap d’estudis: 250,21 euros. 

Centres amb 1 o 2 línies 

Director: 525,23 euros. 

Subdirector: 372,85 euros. 

Cap d’estudis: 372,85 euros. 

Centres amb 3 o 4 línies 

Director: 723,07 euros. 

Subdirector: 453,33 euros. 

Cap d’estudis: 453,33 euros. 

Centres amb 5 o més línies 

Director: 765,46 euros. 

Subdirector: 478,11 euros. 

Cap d’estudis: 478,11 euros. 

Despeses de funcionament 

Mòdul per unitat: 6.215,71 euros. 

Educació especial 

Despeses de personal 

Professor titular 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 416,47 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Tècnic de grau superior. 

Sou: 1.974,02 euros. 
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Trienni: 46,33 euros. 

Plus d’analogia: 385,70 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Tècnic de grau mitjà contractat anteriorment al 31.8.1998 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 416,47 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Tècnic de grau mitjà contractat posteriorment al 31.8.1998 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Logopeda 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 416,47 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Fisioterapeuta 

Sou: 1.684,02 euros. 

Trienni: 48,67 euros. 

Plus d’analogia: 156,45 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Educador 

Sou: 1.307,01 euros. 

Trienni: 43,70 euros. 

Plus d’analogia: 280,52 euros. 

Càrrecs directius 

Director: 525,23 euros. 

Subdirector: 372,85 euros. 

Cap d’estudis: 372,85 euros. 

Despeses de funcionament 

Mòdul per unitat ordinària: 7.767,32 euros. 

Substitucions de personal 

Mòdul per unitat ordinària: 730,03 euros. 

Programes d’educació especial 

Despeses de personal 

Mestre tutor 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 
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Plus d’analogia: 416,47 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Mestre de taller 

Sou: 1.673,30 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 416,47 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Educador 

Sou: 1.307,01 euros. 

Trienni: 43,70 euros. 

Plus d’analogia: 280,52 euros. 

Despeses de funcionament 

Mòdul per unitat: 9.445,49 euros. 

Substitucions de personal 

Mòdul per unitat: 730,03 

Educació secundària obligatòria 

Despeses de personal 

Professor titular 

Sou: 1.974,02 euros. 

Trienni: 43,79 euros. 

Plus d’analogia: 385,70 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Càrrecs directius 

Centres amb 1 o 2 línies 

Director: 706,84 euros. 

Cap d’estudis: 536,74 euros. 

Cap de departament: 81,17 euros. 

Centres amb 3 o 4 línies 

Director: 764,57 euros. 

Subdirector: 582,77 euros. 

Cap d’estudis: 582,77 euros. 

Coordinador pedagògic: 582,77 euros. 

Cap de departament: 81,17 euros. 

Despeses de funcionament 

1r i 2n curs 

Mòdul per unitat: 8.080,48 euros. 

3r i 4t curs 

Mòdul per unitat: 8.918,77 euros. 
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Batxillerat 

Despeses de personal 

Professor titular 

Sou: 1.974,02 euros. 

Trienni: 43,79 euros. 

Plus d’analogia: 385,70 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Càrrecs directius 

Director: 706,84 euros. 

Cap d’estudis: 536,74 euros. 

Coordinador: 536,74 euros. 

Cap de departament: 81,17 euros. 

Despeses de funcionament 

Mòdul per unitat: 6.226,08 euros. 

Cicles formatius de grau mitjà 

Despeses de personal 

Professor titular 

Sou: 1.974,02 euros. 

Trienni: 43,79 euros. 

Plus d’analogia: 385,70 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Professor ajudant 

Sou: 1.788,12 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 434,33 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Despeses de funcionament 

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.329,31 euros. 

Cures auxiliars d’infermeria (CFPM 1601) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 15.661,29 euros. 

Preimpressió digital (CFPM AF10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros. 

Gestió administrativa (CFPM AG10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Producció agropecuària (CFPM AR10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros. 

Aprofitament i conservació del medi natural (CFPM AR30) 
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Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Jardineria i floristeria (CFPM AR50) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Activitats comercials (CFPM CM10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros. 

Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros. 

Mecanització (CFPM FM20) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros. 

Cuina i gastronomia (CFPM HT10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros. 

Serveis en restauració (CFPM HT30) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Forneria, pastisseria i confiteria (CFPM IA60) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros. 

Manteniment electromecànic (CFPM IM10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros. 

Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros. 

Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFPM IP10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Estètica i bellesa (CFPM IP20) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 
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Video discjòquei i so (CFPM IS10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros. 

Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Emergències sanitàries (CFPM SA30) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros. 

Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros. 

Carrosseria (CFPM TM20) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros. 

Cicles formatius de grau superior 

Despeses de personal 

Professor titular 

Sou: 1.974,02 euros. 

Trienni: 43,79 euros. 

Plus d’analogia: 385,70 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Professor ajudant 

Sou: 1.788,12 euros. 

Trienni: 36,32 euros. 

Plus d’analogia: 434,33 euros. 

Complement específic: 35,95 euros. 

Càrrecs directius 

Director: 706,84 euros. 

Cap d’estudis: 536,74 euros. 

Coordinador: 536,74 euros. 

Cap de departament: 81,17 euros. 

Despeses de funcionament 

Animació d’activitats físiques i esportives (CFPS 0151) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Dietètica (CFPS 1651) 
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Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Ensenyament i animació socioesportiva (CFPS AEA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Condicionament físic (CFPS AEB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (CFPS AFA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Assistència a la direcció (CFPS AGA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Administració i finances (CFPS AGB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Gestió forestal i del medi natural (CFPS ARA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Comerç internacional (CFPS CMB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Transport i logística (CFPS CMC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Energies renovables (CFPS EAC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros. 

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros. 
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Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros. 

Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFPS EED0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments (CFPS HTA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Gestió d’allotjaments turístics (CFPS HTB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Direcció de cuina (CFPS HTD0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Guia, informació i assistència turístiques (CFPS HTF0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFPS ICA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Desenvolupament d’aplicacions web (CFPS ICC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Mecatrònica industrial (CFPS IMC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 12.696,81 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.875,50 euros. 

Assessoria d’imatge personal i corporativa (CFPS IPA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 
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Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Estètica integral i benestar (CFPS IPB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (CFPS ISA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Il·luminació, captació i tractament d’imatge (CFPS ISB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

So per a audiovisuals i espectacles (CFPS ISC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Producció d’audiovisuals i espectacles (CFPS ISD0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (CFPS ISE0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (CFPS QUD0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Pròtesis dentals (CFPS SAA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros. 

Anatomia patològica i citodiagnòstic (CFPS SAC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Documentació i administració sanitària (CFPS SAD0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Laboratori clínic i biomèdic (CFPS SAE0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Audiologia protètica (CFPS SAG0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Higiene bucodental (CFPS SAH0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (CFPS SAI0) 
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Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Animació sociocultural i turística (CFPS SCA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Educació infantil (CFPS SCB0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Integració social (CFPS SCC0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Mediació comunicativa (CFPS SCE0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros. 

Automoció (CFPS TMA0) 

Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros. 

Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros. 

Estadis 

Primer estadi: 111,77 euros. 

Segon estadi: 117,55 euros. 

Tercer estadi: 133,27 euros. 

Quart estadi: 144,31 euros. 

Cinquè estadi: 126,33 euros. 

Complement de tutoria 

Tutors d’ESO: 81,17 euros. 

Resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord GOV/122/2017, 

del 29 d’agost: 57,70 euros. 
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Codi Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.3.1 Servei de centre de dia per a gent gran de 
caràcter temporal o permanent 

28,76  
    

874,78  310,11  564,67  

632,72 
dies labo-
rables 

224,30 
dies labo-
rables 

408,42 
dies labo-
rables 

1.2.3.3.1 Servei de llar residència per a gent gran de 
caràcter temporal o permanent 

27,85  
    

847,24  86,78  760,46  

1.2.3.3.2.1 Servei de residència assistida per  a gent 
gran amb risc social de  caràcter temporal 
o permanent.  

45,53  
    

1.384,88  253,52  1.131,3
6 

 

1.2.3.3.2.2 Servei de residència assistida per a gent 
gran de caràcter temporal o permanent. 
Grau II 

57,50  
    

1.749,06  358,91  1.390,1
5 

 

1.2.3.3.2.3 Servei de residència assistida per a gent 
gran de caràcter temporal o permanent. 
Grau III 

61,46  
    

1.869,41  421,54  1.447,8
7 

 

1.2.3.4 
de caràcter temporal o permanent 

9,33  
    

283,71  28,71  255,00  

1.2.4.1 
nal per a persones amb dependència ateses 
en centres sociosanitaris de llarga estada 

17,83  
  

17,83  

1.2.4.2 
nal per a persones amb dependència ateses 
en hospitals  de dia (amb servei de menja-
dor) 

8,04  3,49  4,27  

1.2.4.3 
nal per a persones amb dependència ateses 
en centres sociosanitaris de llarga estada 
psiquiàtrica 

17,83  
  

17,83  

1.2.6.2.1 
zada temporal o permanent per a persones 
amb discapacitat intel·lectual 

36,50  
    

803,00  203,96  599,04  

1.2.6.2.3.1 13,75  
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Codi Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

Servei de llar amb suport per a persones 
amb discapacitat intel·lectual amb necessi-
tat de suport intermitent 

418,23  41,22  377,01  

1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport inter-
mitent 

38,22  
    

1.162,53  114,63  1.047,90  

1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport limitat 

70,06  
    

2.130,99  356,94  1.774,05  

1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport limitat 
(trastorns de conducta) 

74,27  
    

2.259,05  380,88  1.878,17  

1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb  necessitat de suport extens 

74,27  
    

2.259,05  380,88  1.878,17  

1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport extens 
(trastorns de conducta) 

80,69  
    

2.454,32  484,97  1.969,35  

1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport genera-
litzat 

75,22  
    

2.287,94  415,95  1.871,99  

1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o per-
manent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport extens 

101,40  
    

3.084,25  639,98  2.444,27  

1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o per-
manent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport extens 
(trastorn de conducta) 

116,58  
    

3.545,98  696,43  2.849,55  

1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre residencial temporal o per-
manent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport genera-
litzat 

101,40  
    

3.084,25  639,98  2.444,27  
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Codi Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre residencial temporal o per-
manent per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport genera-
litzat (amb problemes de salut o de salut 
mental afegits) 

110,76  
    

3.368,95  714,22  2.654,73  

1.2.6.3.1 
zada temporal o permanent per a persones 
amb discapacitat física 

36,50  
    

803,00  203,96  599,04  

1.2.6.3.3.1 Servei de llar amb suport per a persones 
amb discapacitat física amb necessitat de 
suport intermitent 

16,85  
    

512,41  73,52  438,89  

1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat física 
amb necessitat de suport intermitent 

31,91  
    

970,60  139,28  831,32  

1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat física 
amb necessitat de suport limitat 

62,28  
    

1.894,35  411,26  1.483,09  

1.2.6.3.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o per-
manent per a persones amb discapacitat fí-
sica amb necessitat de suport extens 

95,31  
    

2.899,01  616,04  2.282,97  

1.2.6.3.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o per-
manent per a persones amb discapacitat fí-
sica amb necessitat de suport generalitzat 

102,98  
    

3.132,31  780,26  2.352,05  

1.2.6.3.5.1 l de suport en 

pacionals i/o formatives, per a persones 
amb discapacitat física 

13,04  
    

358,60  53,79  304,81  

1.2.6.3.5.2 Servei 
integració social i comu-

nitària, per a persones amb discapacitat fí-
sica 

13,04  
    

828,04  124,20  703,84  

13,04  
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Codi Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.6.4.2.1 

pacionals i/o formatives, per a persones 
amb discapacitat sensorial de sordceguesa 

358,60  53,79  304,81  

1.2.6.4.2.2 
vida 
nitària, per a persones amb discapacitat 
sensorial de sordceguesa 

13,04  
    

828,04  124,20  703,84  

1.2.7.2.1 Servei de llar amb suport temporal o per-
manent per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental 

23,01  
    

699,89  147,68  552,21  

1.2.7.2.2 Servei de llar residència temporal o perma-
nent per a persones amb problemàtica so-
cial derivada de malaltia mental 

59,39  
    

1.806,45  353,34  1.453,11  

1.2.8.2.2.1 Servei de pis amb suport per a persones 
amb drogodependències, baixa intensitat 

41,19  
    

1.252,82  247,40  1.005,42  

1.2.8.2.2.2 Servei de pis amb suport per a persones 
amb drogodependències, alta intensitat 

56,15  
    

1.708,01  415,17  1.292,84  

1.2.8.2.3.1 Servei de comunitat terapèutica per a per-
sones amb drogodependències, intensitat 
baixa 

53,57  
    

1.629,53  273,30  1.356,23  

1.2.8.2.3.2 Servei de comunitat terapèutica per a per-
sones amb drogodependències, intensitat 
mitjana 

60,18  
    

1.830,50  417,07  1.413,44  

1.2.8.2.3.3 Servei de comunitat terapèutica per a per-
sones amb drogodependències, intensitat 
alta 

80,02  
    

2.433,98  577,62  1.856,36  

1.2.9.2.1.1 Servei temporal de llar amb suport per a 
persones afectades pel virus VIH/SIDA, in-
tensitat baixa 

41,19  
    

1.252,82  247,40  1.005,42  

1.2.9.2.1.2 Servei temporal de llar amb suport per a 
persones afectades pel virus VIH/SIDA, in-
tensitat alta 

53,17  
    

1.617,45  492,77  1.124,68  
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Codi Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.9.2.2 Servei temporal de llar residència per a per-
sones afectades pel virus VIH/SIDA 

74,65  
    

2.270,64  562,18  1.708,46  
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Capítol 1  
Article 10 Alts càrrecs 8.470.545,60 

Concepte 100 Alts càrrecs 8.470.545,60 

Aplicació 1000001 Retribucions bàsiques 5.745.255,04 

Aplicació 1000002 Retribucions complementàries 2.725.290,56 

Capítol 2  

Article 22 Material, subministraments i altres 4.662.107,68 

Concepte 226 Despeses diverses 955.950,00 

Aplicació 2260005 Organització reunions i conferències 50.000,00 

 

 

Articulat: 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 

186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 289, 

290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 

321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 

336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 

351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 

366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 

381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 

396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 

426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 

441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 

456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 

471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 

486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
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501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 

516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 

531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 

546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 

561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 

576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 

591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 

606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 

621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 

636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 

651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 

666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 

681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 

696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 

711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 

726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 

741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 

756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 

771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 

786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 

801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 

816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 

831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 

846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 

861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 

876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 

891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 

906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 

936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 

951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 

966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 

981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 

996, 997, 998, 999, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 

1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 

1029, 1030, 1031, 1032, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 

1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 

1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 

1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 

1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 

1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 

1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 

1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 

1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 

1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1176, 

1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 

1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1213, 

1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1227, 1228, 1229, 1230, 

1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 

1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 

1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 

1267, 1268, 1269, 1270 



Dossier Ple 51 

 

143 

 

Estat de despeses: 

17, 19, 20, 21, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 326, 327, 328, 329, 

330, 331, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 

471, 472, 473, 474, 519, 520, 521, 522, 523, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 

539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 

614, 615, 616, 626, 627, 628, 629, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 657 

 

Articulat: 

1, 2, 3, 4, 5, 286, 288, 1074, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1175, 1202, 

1203, 1204, 1205, 1224, 1225 

Estat de despeses: 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 51, 60, 61, 62, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 

259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 

276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 

293, 294, 295, 296, 297, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 

343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 

358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 

373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 

388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 476, 

477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 

492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 524, 

525, 526, 527, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 

560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 

575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 

631, 632, 633, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 

 

Articulat: 

1001, 1002, 1271 

Estat de despeses: 

34, 63, 197, 301 
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Articulat: 

17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 88, 154, 275, 276, 277, 278, 279, 

280, 281, 282, 283, 284, 1003, 1004, 1005, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 

1038, 1039, 1072, 1073, 1092, 1167, 1168, 1169, 1170, 1195, 1196, 1197, 

1198, 1199, 1211, 1212, 1222, 1272, 1273, 1274 

Estat de despeses: 

36, 52, 53, 302, 417, 418, 508, 509, 649, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 

665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674 

 

Articulat: 

62, 62, 64, 65, 1006, 1171, 1172, 1173 

Estat de despeses: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

80, 81, 82, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 

315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 419, 420, 421, 422, 

423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 

438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 

453, 454, 455, 456, 457, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 529, 

530, 531, 532, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 

596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 624, 625, 634, 650, 651, 

652, 653, 654, 655, 656 

 

 

Vots particulars per a sostenir el text rebutjat dels articles següents: 

Article 26 (vot particular de defensa del text original en comptes de la modi-

ficació de l’apartat 3 realitzada per l’Esmena 285) 

Disposició Addicional 7 (vot particular de defensa del text original en comptes 

de la supressió per l’Esmena 287) 

Text Original del Projecte de Llei (vot particular en defensa del text original 

en comptes de la d’addició d’una nova Disposició Addicional per la Esmena 

311) 

Text Original del Projecte de Llei (vot particular en defensa del text original 

en comptes de la d’addició d’una nova Disposició Addicional per la Esmena 

1016) 

Article 40 (vot particular de defensa del text original en comptes de l’addició 

d’un nou apartat 6 a l’article 40 realitzada per l’Esmena 1174) 
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Article 16 (vot particular de defensa del text original en comptes de l’addició 

d’un nou apartat 5 a l’article 16 realitzada per l’Esmena 1223 i l’addició d’un 

nou apartat 8 a l’article 16 realitzada per l’Esmena 1226) 

Vot particular en defensa de la dotació original de les següents partides pressu-

postaries: 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Inici de les obres de construcció del nou Institut Mont-

serrat Miró de Montcada i Reixac) en comptes de la modificació de la Esmena 

115 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Iniciar la construcció de l’Institut-Escola Els Aigüerols 

de Santa Perpètua de Mogoda) Programa 4210 (Educació general) en comptes 

de la modificació de la Esmena 116 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Actualització del projecte de construcció d’un institut es-

pecialitzat en hostaleria, turisme i indústries alimentàries del Baix Llobregat 

a Sant Feliu) Programa 4210 (Educació general) en comptes de la modificació 

de la Esmena 149 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Inversió per la rehabilitació i reparació de l’escola Martí 

Pol de Sant Feliu de Llobregat) Programa 4210 (Educació general) en comptes 

de la modificació de la Esmena 150 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció d’un centre educatiu 

d’estudis de grau mig i superior de la família de la química a Montmeló) en 

comptes de la modificació de la Esmena 202 

Concepte EN.EN01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda) 

Programa 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.226.9000 (Desplegament de la Llengua de signes catalana (LSC)) 

en comptes de la modificació de la Esmena 203 

Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics) Programa 1210 (Direcció i 

administració generals), Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics) Pro-

grama 4190 (Altres serveis de salut), Concepte SA.SA16.227.0089 (Altres 

treballs realitzats per persones físiques o jurídiques) Programa 4190 (Altres 

serveis de salut), Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte d’ampliació i adequa-

ció del servei d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi) Programa 4120 (Aten-

ció especialitzada de salut) en comptes de la modificació de la Esmena 254 

Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 4190 (Altres serveis de salut) i Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció 

del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP del Parc i La 

Llacuna de Barcelona) Programa 4110 (Atenció primària de salut) en comptes 

de la modificació de la Esmena 265 

Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 4190 (Altres serveis de salut) i Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció 

del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP Casc Antic/Rec 
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Comtal de Barcelona) Programa 4110 (Atenció primària de salut) en comptes 

de la modificació de la Esmena 267 

Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques) Programa 4140 (Salut pública) i Concepte SA.5100.610.9000 

(Redacció del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP Raval 

Nord de Barcelona) Programa 4110 (Atenció primària de salut) en comptes de 

la modificació de la Esmena 292 

Concepte SA.SA16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques) Programa 4190 (Altres serveis de salut) i Concepte 

SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció 

del nou Hospital Comarcal a Vilanova i La Geltrú) Programa 4120 (Atenció 

especialitzada de salut) en comptes de la modificació de la Esmena 298 

Concepte SA.SA01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives) 

Programa 1210 (Direcció i administració generals), Concepte 

SA.SA01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals) Programa 

4190 (Altres serveis de salut), Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics) 

Programa 1210 (Direcció i administració generals), Concepte 

SA.SA01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats) Programa 1210 (Direcció i 

administració generals) i Concepte SA.SA01.227.9000 (Desplegament de la 

Llengua de signes catalana (LSC)) Programa 1210 (Direcció i administració 

generals), en comptes de la modificació de la Esmena 299 

Concepte JU.JU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals), Concepte JU.JU05.228.0003 

(solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Programa 2110 (Administració de 

Justícia i Ministeri Fiscal) i Concepte JU.JU09.121.9000 (Complemento es-

pecífic i específic transitori per als funcionaris al servei de l’administració de 

Justícia) Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal), en 

comptes de la modificació de la esmena 528 

Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars) 

Programa 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència i centre de dia per a gent 

gran a Montornès del Vallès (projecte)) Programa 3150 (Atenció a la gent gran 

amb dependència), en comptes de la modificació de la Esmena 547 

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques) Programa 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

BE.BE13.610.9000 (Construcció la residència i centre de dia per a gent gran 

Benavent al barri de Maternitat i Sant Ramon de Les Corts de Barcelona (pro-

jecte)) Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència), en comptes 

de la modificació de la Esmena 557 

Concepte BE.6204.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional) i Concepte 

BE.6204.610.9000 (Construcció de les noves oficines del SOC de l’Anoia a 

Igualada (projecte)) Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupaci-

onal), en comptes de la modificació de la Esmena 582 

Concepte BE.BE01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals) 

Programa 1210 (Direcció i administració generals), Concepte 

BE.BE01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals) Programa 

3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació), Concepte 

BE.BE01.226.0005 (Organització de reunions i conferències) Programa 1210 

(Direcció i administració generals), Concepte BE.BE01.227.0013 (Treballs 
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tècnics) Programa 1210 (Direcció i administració generals), Concepte 

BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídi-

ques) Programa 1210 (Direcció i administració generals), Concepte 

BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats) Programa 1210 (Direcció i 

administració generals) i Concepte BE.BE01.227.9000 (Desplegament de la 

Llengua de signes catalana (LSC)) Programa 1210 (Direcció i administració 

generals), en comptes de la modificació de la Esmena 583 

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

PO.PO01.660.9000 (Mesures de protecció del Delta de l’Ebre) Programa 

5510 (Protecció i conservació del medi natural), en comptes de la modificació 

i nova creació de l’Esmena 338. 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció de l’Institut-Escola Me-

diterrània a Viladecans) Programa 4210 (Educació general), en comptes de la 

modificació de la Esmena 198 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció Escola Montigalà de 

Badalona) Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut), en comptes de la 

modificació de la Esmena 199 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte d’Escola Bernadí Toldrà a Vila-ro-

dona) Programa 4210 (Educació general), en comptes de la modificació de la 

Esmena 200 

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte d’un hotel-escola a Palafrugell) Pro-

grama 4210 (Educació general), en comptes de la modificació de la Esmena 

201 

Concepte CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota de-

manda) Programa 1210 (Direcció i administració generals) i Concepte 

CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics) Programa 4430 (Protecció i conserva-

ció del patrimoni cultural), en comptes de la modificació de la esmena 507 

Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives) 

Programa 1210 (Direcció i administració generals), Concepte 

CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda) Pro-

grama 1210 (Direcció i administració generals), Concepte 

CU.CU02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats) Programa 1210 (Direcció i 

administració generals) i Concepte CU.CU02.227.9000 (Desplegament de la 

Llengua de signes catalana (LSC)) Programa 4510 (Promoció de la llengua 

catalana), en comptes de la modificació de la esmena 506 

Palau del Parlament, 12 de març de 2020 

La secretària de la Comissió en funcions, Assumpta Escarp Gibert; la presi-

denta de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué 
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En el BOPC 572, pàgina 67, a les modificacions introduïdes als annexos al 

Projecte de llei. 

Al final de les modificacions que comporten la baixa de partides. 

Cal afegir: 

«Esmenes que comporten baixes i altes 

PR 
Baixa 

Concepte PR.PR15.460.0003 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajun-

taments) 

Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals) 

Quantitat: 2.907.636,28 

Concepte PR.PR15.460.0004 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Enti-

tats municipals descentralitzades) 

Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals) 

Quantitat: 12.314,91 

PR 
Alta 

Concepte PR.PR15.460.0002 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Con-

sells Comarcals) 

Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals) 

Quantitat: 2.919.951,19 

Motivació: En les esmenes a l’articulat es presenta l’esmena als articles 45, 

47, 48 i 49 referent a aquestes partides.» 

 

 

 

 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pu-

jol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Susanna 

Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 131 del Reglament del Parlament, 

presenten les següents esmenes transaccionals als estats de despeses del Pro-

jecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (tram. 

200-00011/12).  

 

GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, amb l’esmena 10 del GP de Cata-

lunya en Comú Podem (esmena 197 relació ordenada d’esmenes). 
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Educació 

Partida Descripció 
Alta / 
Baixa 

Import 

EN01 D/227001300/1210/0000 Treballs tècnics B  

EN01 D/226000300/1210/0000 Publicitat, difusió i campa-
nyes institucionals B  

EN01 D/230000100/1210/0000 Dietes, locomoció i trasllats 

B  

EN07 D/226001100/4260/0000 Formació dels empleats pú-
blics B 

1.500.000,00 
 

EN07 D/227001300/4240/0000 Treballs tècnics 
B  

EN07 D/226003700/4240/0000 Actuacions singulars de su-
port a centres educatius B  

EN0119 
D/460000800/4210/0000 
 

Funcionament Conservato-
ris i Escoles de Música o 
Dansa Locals 

 A 
2.500.000,00 

 

 

Transacció amb el vot particular 19 dl GP Republicà, GP de Junts per Catalu-

nya, amb el text de les modificacions que comporten la introducció de diverses 

partides, variació de quantitat o de denominació de la partida de la Secció 

Pressupostària d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del dic-

tamen que incorpora l’esmena 4 del GP de Catalunya en Comú Podem apro-

vada en ponència.  

Educació 

Partida Descripció 
Alta / 
Baixa 

Import 

EN0119 
D/640000100/4210/0000 

Inversions en mobiliari i es-
tris per compte propi  B  

EN0119 
D/610000101/4211/0000 

Inversions en edificis -  Ins-
titut-Escola Mediterrània a 
Viladecans 

A  

 

Transacció amb el vot particular 20 de GP Republicà, GP de Junts per Cata-

lunya, amb el text de les modificacions que comporten la introducció de di-

verses partides, variació de quantitat o de denominació de la partida de la Sec-

ció Pressupostaria d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del 

dictamen que incorpora  l’esmena 5 del GP de Catalunya en Comú Podem 

aprovada en ponència.  
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Educació 

Partida Descripció 
Alta / 
Baixa 

Import 

EN0119 
D/640000100/4210/0000 

Inversions en mobiliari i es-
tris per compte propi  B  

EN0119 
D/610000102/4211/0000 

Inversions en edificis -  Es-
cola Montigalà a Badalona 

A  

 

Transacció amb el vot particular 21 de GP Republicà, GP de Junts per Cata-

lunya, amb el text de les modificacions que comporten la introducció de di-

verses partides, variació de quantitat o de denominació de la partida de la Sec-

ció Pressupostària d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del 

dictamen que incorpora  l’esmena 6 del GP de Catalunya en Comú Podem 

aprovada en ponència. 

Educació 

Partida Descripció 
Alta / 
Baixa 

Import 

EN0119 
D/640000100/4210/0000 

Inversions en mobiliari i es-
tris per compte propi  B  

EN0119 
D/610000103/4211/0000 

Inversions en edificis - Es-
cola Bernadí Toldrà a Vila-
rodona 

A  

 

Transacció amb el vot particular 22 de GP Republicà, GP de Junts per Cata-

lunya, amb el text de les modificacions que comporten la introducció de di-

verses partides, variació de quantitat o de denominació de la partida de la Sec-

ció Pressupostària d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del 

dictamen que incorpora  l’esmena 18 del GP de Catalunya en Comú Podem 

aprovada en ponència.  

Educació 

Partida Descripció 
Alta / 
Baixa 

Import 

EN0119 
D/640000100/4210/0000 

Inversions en mobiliari i es-
tris per compte propi  B  

EN0119 
D/610000104/4211/0000 

Inversions en edificis - FP 
Hostaleria a Palafrugell A  

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020 

Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Susanna 

Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus 
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El text del dictamen de la comissió ha estat publicat en el BOPC 573, pàgina 

3, del 13.03.2020. 

 

 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 i 54. 

 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 

86, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 114, 116, 

118, 122, 123, 124, 125, 126, 127 i 128. 

 

129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 270, 271, 272, 273, 274, 

275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 

290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 

320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 

335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 

350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 

366, 367, 368, 369, 375, 376, 377, 404, 432, 433, 434, 435, 439, 442, 467, 

558, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 

586, 587, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241 i 1242. 

 

1260, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 

1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 

1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 

1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1315, 1316, 

1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1328, 1329, 1331, 1332, 1333, 
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1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 

1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357 i 1358. 

 

1359, 1360, 1261, 1282, 1297, 1313, 1314, 1326, 1327, 1330, 1361, 1362, 

1366, 1368, 1369, 1374 i 1375. 

 

 

Vots particulars per a sostenir el text rebutjat dels articles següents: 

Text original del Projecte de llei (vot particular en defensa del text original en 

comptes d’addició d’un nou article 134 bis per l’Esmena 90). 

Text original del Projecte de llei (vot particular en defensa del text original en 

comptes d’addició d’una nova disposició transitòria per l’Esmena 120). 

 

Vots particulars per a sostenir el text rebutjat dels articles següents: 

Disposició transitòria desena (vot particular de defensa del text original en 

comptes de les modificacions realitzades a les Esmenes 41, 115, 117, 119). 

Text Original del Projecte de llei (vot particular en comptes de les esmenes 

d’addició d’una nova disposició addicional vintena realitzada per l’esmena 

108). 

Text Original del Projecte de llei (vot particular en comptes de les esmenes 

d’addició d’una nova disposició addicional vint-i-dosena realitzada per l’es-

mena 110). 

 

En el BOPC 573, pàgina 150 

A les esmenes reservades per a defensar en el Ple del SP del Partit Popular de 

Catalunya i del GP de Catalunya en Comú Podem 

Hi ha de dir: 

«Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

»1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 

1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 

1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1296, 1297, 1298, 1299, 

1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 

1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 

1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 

1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 

1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357 i 1358. 

»Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 

1359, 1360, 1361, 1362, 1366, 1368, 1369, 1374 i 1375.» 
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ESMENA DE TÈCNICA LEGISLATIVA NÚM. 1 

 

La lletrada Clara Marsan i els lingüistes Agustí Espallargas i Enric Tudó, en-

carregats de l’assessorament jurídic i lingüístic amb relació al Projecte de llei 

de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 

de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient (200-

00012/12), presenten a la Mesa del Parlament, en compliment de les funcions 

que tenen encomanades pel Reglament del Parlament, la següent esmena de 

tècnica legislativa núm. 1 al text del Dictamen de la Comissió d'Economia i 

Finances sobre el Projecte de de llei, perquè el Ple pugui adoptar-la en el tràmit 

d’aprovació de la llei, amb vista a adequar la redacció i l’estructura del text 

als criteris formals i d’estil propis dels textos normatius del Parlament, d’acord 

amb el Llibre d'estil de les lleis i altres textos del Parlament de Catalunya. 

Per facilitar el debat i votació de les esmenes reservades i vots particulars, el 

text respecta la numeració original dels articles i dels apartats, segons el text 

del dictamen, sense alterar-la en funció de les addicions o supressions de tex-

tos. 

Cal advertir que el text del Dictamen serà també objecte de l’esmena de tèc-

nica legislativa núm. 2, per assegurar la congruència del preàmbul de la llei 

amb el contingut de la part dispositiva aprovada per la Comissió. 

 

 

Aquesta llei té per objecte establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic 

dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici del 2020. 

També crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambi-

ent. 

Aquesta llei de mesures s’emmarca en el context de la pròrroga dels pressu-

postos del 2017 –aprovats per la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i prorrogats d’acord amb el que 

estableix l’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalu-

nya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre–, la qual cosa 

incideix directament, tant des d’una perspectiva quantitativa com qualitativa, 

en el nombre i l’abast de les mesures que la configuren, tal com s’especifica 

en aquest preàmbul. 

En concret, la llei conté 147 articles, quinze disposicions addicionals, deu dis-

posicions transitòries, una disposició derogatòria i deu disposicions finals, que 

s’ordenen sistemàticament, en funció de llur àmbit material, en cinc parts: la 

primera, relativa a les mesures fiscals; la segona, relativa a les mesures finan-

ceres; la tercera, relativa a les mesures en l’àmbit del sector públic; la quarta, 

relativa a les mesures administratives, i la final, que conté les disposicions 

addicionals, transitòries, derogatòria i finals. 

La part primera, relativa a les mesures fiscals, s’ordena en dos títols: el títol I, 

relatiu a les modificacions en l’àmbit dels tributs propis, i el títol II, relatiu a 

les modificacions en l’àmbit dels tributs cedits. 
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Davant dels dos grans reptes a què s’enfronten les societats actuals, com són 

la creixent desigualtat econòmica i els greus problemes mediambientals, la 

política fiscal té per objectiu fer-hi front en la mesura que els condicionants 

normatius, tècnics i econòmics li ho permeten, en la línia dels objectius fixats 

en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En 

aquest sentit, les mesures fiscals que acompanyen els pressupostos de la Ge-

neralitat per al 2020 pretenen garantir un determinat nivell recursos, tot aug-

mentant la progressivitat del sistema fiscal i afavorint un creixement econòmic 

sòlid i sostenible. 

Per això es proposa un conjunt de mesures recomanades pels principals orga-

nismes internacionals, com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvo-

lupament Econòmic, el Fons Monetari Internacional i la Unió Europea. 

En l’àmbit dels tributs propis, el títol I de la part primera es divideix en nou 

capítols. En el capítol I, relatiu als tributs que gestiona l’Agència de Residus 

de Catalunya, s’estableix l’increment progressiu en quatre anys dels tipus de 

gravamen dels cànons sobre la deposició controlada i la incineració de residus 

municipals. La mesura pretén continuar afavorint econòmicament les opcions 

ambientalment ajustades a la jerarquia de gestió impulsades per les normes 

europees, segons les quals la disposició per mitjà de la deposició és la darrera 

opció de gestió que s’ha d’aplicar, essent les primeres opcions les de preven-

ció, reutilització i reciclatge. 

El capítol II conté les modificacions de la regulació del cànon de l’aigua –

impost propi gestionat per l’Agència Catalana de l’Aigua– orientades a fer 

efectiu el principi de recuperació dels costos dels serveis vinculats al cicle de 

l’aigua. Per exemple, se sistematitzen els coeficients que afecten el tipus de 

gravamen general corresponents a usuaris industrials; s’ajusta el tractament 

fiscal aplicable als usuaris industrials d’aigua per a la producció d’energia 

elèctrica; es fan modificacions relacionades amb la presentació de declaraci-

ons tributàries, i s’introdueixen mesures de lluita contra el frau. 

Pel que fa a l’impost sobre els habitatges buits –al qual es dedica el capítol 

III– i amb la finalitat d’incentivar la posada a disposició dels habitatges per a 

lloguer social, es modifiquen els percentatges de bonificació establerts en 

atenció al volum d’habitatges que els subjectes passius destinen a lloguer as-

sequible. 

El capítol IV recull dues modificacions referides a l’impost sobre grans esta-

bliments comercials. La primera, de caràcter tècnic, concreta els supòsits de 

subjecció de l’impost; la segona, relativa a la determinació de la base imposa-

ble, introdueix una ràtio de vehicles/dia i metres quadrats de superfície espe-

cífica per als establiments de ferreteria. 

Amb relació a l’impost sobre les estades en establiments turístics, el capítol V 

incorpora a la tributació els creuers que no entren en el port però queden fon-

dejats en les seves aigües, atès que s’hi fan estades que són susceptibles d’és-

ser gravades en els mateixos termes que les efectuades en els creuers que sí 

que resten amarrats a port. L’ altra novetat normativa és que es permet que 

l’Ajuntament de Barcelona estableixi, per mitjà d’una ordenança municipal, 

un recàrrec sobre les tarifes establertes per a aquest impost. 

En el capítol VI, relatiu a l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’at-

mosfera produïda per l’aviació comercial, s’introdueix una modificació tèc-

nica amb relació als instruments d’informació que s’han d’utilitzar per a de-

terminar les emissions que són objecte de gravamen. 
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El capítol VII es dedica a l’impost sobre begudes ensucrades envasades. Tres 

anys després de la seva aplicació, i com a mesura continuadora de la finalitat 

del tribut, s’incrementen els tipus de gravamen per a motivar el canvi de com-

portament dels fabricants (amb la reducció del volum de sucre de les begudes 

més comercialitzades) i dels consumidors (perquè optin pel consum de begu-

des més saludables). 

En el capítol VIII es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 

medi ambient. El tribut, de caràcter finalista, i que té com a precedent l’impost 

de la comunitat autònoma d’Extremadura, grava la incidència, l’alteració o el 

risc de deteriorament que ocasiona la realització de les activitats a què es re-

fereix aquesta llei sobre el medi ambient a Catalunya, mitjançant les instal·la-

cions i altres elements patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de con-

tribuir a compensar la societat del cost que suporta i frenar el deteriorament 

de l’entorn natural. Aquestes activitats són, d’una banda, les de producció, 

emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica, i d’una altra, les de 

transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica efectuada pels elements fi-

xes del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions. 

Tanca el bloc dels tributs propis el capítol IX, que recull les modificacions en 

matèria de taxes: s’actualitzen quotes, s’afegeixen nous fets imposables en ta-

xes existents i se’n creen de noves. En aquest àmbit destaca la supressió de 

diverses taxes per l’escassa o nul·la aplicabilitat pràctica. 

En l’àmbit dels tributs cedits, el títol II de la part primera s’estructura en quatre 

capítols: el capítol I, relatiu a l’impost sobre la renda de les persones físiques; 

el capítol II, relatiu a l’impost sobre successions i donacions; el capítol III, 

relatiu a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-

tats, i el capítol III, relatiu a les obligacions formals. 

El capítol I es dedica a l’impost sobre la renda de les persones físiques. Amb 

l’objectiu d’incrementar la progressivitat del sistema fiscal, es redueix la càr-

rega tributària als contribuents amb un nivell de renda més baix i s’incrementa 

per a als que disposen d’una renda més elevada, sense sobrepassar, tanmateix, 

el tipus marginal màxim vigent. Les mesures consisteixen, d’una banda, a in-

crementar un 10% el mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més 

baix, per tal d’adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la 

mitjana estatal; d’una altra, es reequilibren els trams superiors de l’escala im-

positiva i se’ls atorga a tots una amplada similar; es divideix l’actual quart 

tram de base liquidable general –de 53.407,20 a 120.000 euros– en dos: un 

tram de 53.407,20 a 90.000 euros i un de 90.000 a 120.000 euros, que apliquen 

uns tipus marginals del 21,50% i del 23,50%, respectivament. 

Les mesures referides a l’impost sobre successions i donacions, recollides en 

el capítol II, són les següents: es modifica, d’una banda, la regla de manteni-

ment establerta per al gaudiment de la reducció del 95% aplicable a l’adquisi-

ció mortis causa de béns del patrimoni cultural, per tal de donar-li el mateix 

tractament que ja té en el supòsit de donació d’aquest tipus de béns; de l’altra, 

es modifica l’àmbit d’aplicació de la tarifa reduïda establerta per l’article 57.2 

de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 

donacions, amb l’exclusió dels contractes d’assegurances sobre la vida que 

tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d’acord amb la norma-

tiva reguladora de l’impost. Les modificacions de més impacte, tanmateix, són 

les següents: la reintroducció dels coeficients multiplicadors pel patrimoni 

preexistent per als contribuents dels grups I i II, amb l’objectiu de dotar 
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l’impost d’un impacte redistributiu més gran i reduir les disparitats econòmi-

ques, i la modificació del règim de bonificacions en la quota. 

Amb relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-

mentats, en el capítol III, i pel que fa a l’àmbit de transmissions patrimonials 

oneroses, es recullen les mesures següents: s’estableix una bonificació en les 

transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalu-

nya en exercici dels drets de tanteig i retracte i una bonificació en les adquisi-

cions que duen a terme els promotors socials, per a destinar-los a habitatge de 

protecció oficial de lloguer o cessió d’ús; s’aprova un tipus reduït del cinc per 

cent per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies mo-

noparentals, i es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la 

transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, en què es redueix a tres 

anys el termini de què disposen per a revendre l’habitatge. En la modalitat 

d’actes jurídics documentats, i per a incentivar la formalització de les diferents 

operacions, es crea una bonificació en la quota del gravamen que recau sobre 

les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per 

parcel·les i sobre els documents notarials que formalitzen actes relacionats 

amb les anomenades arres penitencials. 

El capítol IV regula obligacions formals dels subjectes passius amb relació a 

la presentació de documents i amb els terminis de presentació d’autoliquida-

cions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal. 

La part segona, relativa a les mesures financeres, s’ordena en dos títols: el títol 

I, relatiu a les mesures sobre el règim jurídic de les finances públiques, i el 

títol II, relatiu a les modificacions legislatives en matèria de patrimoni. 

El títol I de la part segona, que estableix el conjunt de mesures relatives al 

règim jurídic de les finances públiques, articula una sèrie d’addicions i modi-

ficacions del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i també la modificació de 

normativa sobre tutela financera dels ens locals, coneixement i publicitat dels 

informes de fiscalització dels ens locals, i la modificació del termini de fisca-

lització, per part de la Sindicatura de Comptes, dels comptes de l’Ajuntament 

de Badia del Vallès, que passa a ésser quadriennal. 

El conjunt de mesures que afecten el text refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya tenen per objecte, principalment, establir el marc d’elaboració 

dels escenaris pressupostaris pluriennals; ampliar les facultats de la Interven-

ció General en el marc de la funció interventora; introduir, en l’àmbit de les 

subvencions, una sèrie de modificacions de tipus procedimental en el proce-

diment de control de la Intervenció General i en els expedients de revocació, 

i establir els principis de l’avaluació de les polítiques públiques de l’Adminis-

tració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic. 

Pel que fa als escenaris pressupostaris pluriennals, es configuren com el marc 

de referència per a l’elaboració dels pressupostos anuals. En aquest sentit, els 

escenaris pressupostaris pluriennals s’elaboren d’acord amb la normativa 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i determinen els límits, 

referits als quatre exercicis següents, que l’acció del Govern ha de respectar 

en els casos en què les seves decisions tinguin incidència pressupostària. 

Pel que fa a l’ampliació de les facultats de la Intervenció General, s’estableix 

que, a més de les facultats d’ésser el centre de control intern, el centre directiu 

de la comptabilitat pública i el centre de control financer, la Intervenció Ge-

neral també disposa de la facultat d’ésser el centre de control de gestió en 
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l’àmbit economicofinancer. En aquest sentit, s’entén per control de gestió en 

l’àmbit economicofinancer l’anàlisi global o específica dels procediments, ris-

cos, sistemes, resultats, organització i programes de les diferents unitats i en-

titats, per tal de comprovar si els recursos s’han gestionat d’acord amb els 

principis d’economia, eficiència i eficàcia. 

En l’àmbit de les subvencions, es modifiquen aspectes procedimentals vincu-

lats al procediment de control de la Intervenció i als expedients de revocació. 

Pel que fa al procediment de control de la Intervenció General, l’ampliació del 

termini màxim es limita només a casos de força major o raons d’interès públic. 

Pel que fa a les modificacions procedimentals en els expedients de revocació 

de subvencions, s’estableix un nou termini de resolució d’aquests procedi-

ments –dotze mesos, ampliable fins a sis mesos més–, en la línia de la legisla-

ció bàsica en la matèria. 

Pel que fa a l’avaluació de les polítiques públiques, s’afegeix un capítol al text 

refós de la Llei de finances públiques de Catalunya per tal d’establir els criteris 

i la sistemàtica d’avaluació de les polítiques públiques de l’Administració de 

la Generalitat i el seu sector públic. En aquest sentit, l’avaluació de polítiques 

públiques es defineix com la valoració de les intervencions de les entitats del 

sector públic pel que fa al seu funcionament, productes i impactes, amb relació 

a les necessitats que es pretenen satisfer i orientada a proveir informació per a 

la presa de decisions. 

El títol II de la part segona, que estableix el conjunt de modificacions legisla-

tives en matèria de patrimoni, articula una sèrie de modificacions del text refós 

de la Llei de patrimoni de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, 

del 24 de desembre. D’aquesta sèrie de modificacions destaquen especialment 

les relatives a l’exercici de les actuacions dominicals de la Generalitat respecte 

a béns i drets situats a l’estranger, a l’afectació dels béns i drets demanials de 

la Generalitat, al règim jurídic i les particularitats procedimentals de la suc-

cessió legal de la Generalitat, i finalment, als espais immobles destinats a ús 

administratiu i llur ocupació. 

També es modifica el règim relatiu a les mutacions demanials de béns de do-

mini públic dels ens locals i llurs organismes públics mitjançant la modificació 

de l’article 216 bis del text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-

talunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. 

La part tercera, relativa a les mesures en l’àmbit del sector públic, s’estructura 

en tres títols: el títol I, relatiu a les mesures en matèria de personal de l’Admi-

nistració de la Generalitat i el seu sector públic; el títol II, relatiu a les modi-

ficacions legislatives en matèria d’òrgans reguladors, i el títol III, relatiu a les 

mesures de reestructuració i racionalització del sector públic. 

El títol I de la part tercera, que estableix les mesures en matèria de personal 

de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, s’articula en dos 

capítols: el capítol I, relatiu a les modificacions de les normes generals en la 

matèria, i el capítol II, relatiu a les modificacions de les normes sectorials en 

la matèria. 

El capítol I del títol I de la part tercera conté una sèrie de modificacions de la 

refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, 

del 31 d’octubre. D’aquestes modificacions destaca especialment la relativa a 

les particularitats procedimentals dels expedients disciplinaris, amb què 
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s’estableix un nou termini de resolució d’aquests expedients, que passa a ésser 

de vuit mesos. 

També es modifica la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats 

del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, atès que s’estableix 

expressament un règim de silenci administratiu desestimatori amb relació a 

les sol·licituds d’autorització de compatibilitat. 

Finalment, estableix el règim de responsabilitat dels empleats públics com a 

membres dels òrgans de govern i dels de liquidació de societats mercantils i 

fundacions del sector públic institucional de la Generalitat, i com a secretaris 

dels esmentats òrgans de govern. 

El capítol II del títol I de la part tercera estableix una sèrie de modificacions 

legislatives sectorials en matèria de personal (estatut de la funció interventora, 

policies locals, ordenació sanitària de Catalunya, Agència de Salut Pública de 

Catalunya i Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra). 

El títol II de la part tercera, que conté les modificacions legislatives dels òr-

gans reguladors, conté una modificació de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de 

la Sindicatura de Comptes. En aquest sentit, s’estableix que les entitats vincu-

lades a la Generalitat o que en depenen han de trametre a la Sindicatura de 

Comptes, abans del 30 de juny de l’any següent al del tancament de l’exercici, 

els comptes anuals de l’exercici anterior. També han de trametre aquesta do-

cumentació de les entitats en què participen. 

El títol III de la part tercera, que conté les mesures de reestructuració i racio-

nalització del sector públic, s’ordena en tres capítols: el capítol I, relatiu al 

règim de funcionament de les entitats del sector públic; el capítol II, relatiu a 

les mesures sobre els aspectes contractuals del sector públic, i que alhora s’or-

dena en tres seccions –la primera, relativa a la condició de mitjà propi d’algu-

nes entitats del sector públic; la segona, relativa a la pèrdua de la condició de 

mitjà propi per part d’altres entitats del sector públic, i la tercera, relativa a 

altres mesures, vinculades als centres Cerca i la fundació ICREA–, i el capítol 

III, relatiu a altres mesures de reestructuració i racionalització del sector pú-

blic. 

El capítol I del títol III de la part tercera, relatiu al Règim Jurídic de les fun-

dacions del sector públic, incideix en el seu règim d’adscripció, en el termini 

de sis mesos per tal que procedeixin a l’adaptació dels estatuts, i en la seva 

dissolució. També s’estableix el règim de transformació de les entitats del sec-

tor públic institucional de la Generalitat. 

El capítol II del títol III de la part tercera, relatiu a les mesures en l’àmbit 

contractual del sector públic, s’ordena en tres seccions, que tenen per objecte 

determinar la condició de mitjà propi d’algunes entitats del sector públic (sec-

ció primera), determinar la pèrdua d’aquesta condició per part d’altres entitats 

del sector públic (secció segona) i establir mesures relatives als centres Cerca 

i la fundació ICREA (secció tercera). 

De la secció segona en resulta l’enumeració de les entitats que perden la con-

dició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat, com l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’En-

titat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalu-

nya i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb les modifica-

cions de les lleis corresponents. Cal afegir-hi les entitats que, mitjançant la 

derogació d’alguns articles de les lleis corresponents, perden aquesta condició, 

i que es troben recollides a la part finals de la llei, com l’Institut Català del 
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Sòl, la societat Aeroports Públics de Catalunya, SLU, i el Servei Meteorològic 

de Catalunya. 

Finalment, el capítol III del títol III de la part tercera conté una sèrie de mesu-

res de reestructuració i racionalització del sector públic amb relació a l’Institut 

Català de Finances, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, el Centre 

d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, el Consell Asses-

sor d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives, l’Entitat Autònoma de 

Jocs i Apostes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Centre de Telecomuni-

cacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’Insti-

tut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, la Filmoteca de Catalunya, el Centre 

d’Arts Santa Mònica i el Consell Català de la Producció Integrada. 

La part quarta, relativa a les mesures administratives, s’ordena en sis títols: el 

títol I, relatiu ales mesures administratives en matèria d’habitatge i urbanisme, 

medi ambient i sostenibilitat, d’ordenació d’aigües, infraestructures i mobili-

tat; el títol II, relatiu a les mesures administratives en matèria de medi natural, 

agricultura, desenvolupament rural i alimentació; el títol III, relatiu a les me-

sures administratives en matèria de política sanitària; el títol IV, relatiu a les 

mesures administratives en matèria de política social; el títol V, que conté al-

tres mesures administratives de caràcter sectorial (turisme, cooperació al 

desenvolupament, educació, espectacles públics i activitats recreatives, Codi 

tributari, serveis jurídics i esport), i el títol VI, que conté altres mesures admi-

nistratives de caràcter general. 

El títol I de la part quarta estableix mesures administratives ordenades en qua-

tre capítols: el capítol I, relatiu a les modificacions legislatives en matèria 

d’habitatge i urbanisme; el capítol II, relatiu a les modificacions legislatives 

en matèria de medi ambient i sostenibilitat; el capítol III, relatiu a les modifi-

cacions legislatives en matèria d’ordenació d’aigües, i el capítol IV, relatiu a 

les mesures administratives en matèria d’infraestructures i mobilitat. 

El capítol I del títol I de la part quarta, relatiu a les modificacions en matèria 

d’habitatge i urbanisme, destaca per una sèrie de modificacions de la Llei 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge; del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost; de la Llei 

12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura, i de la Llei 9/2005, del 7 de juliol, 

del Jurat d’Expropiació de Catalunya. 

Pel que fa a les modificacions de la Llei del dret a l’habitatge, el sistema de 

reconeixement del compliment de l’obligació de conservació i manteniment 

dels edificis d’habitatges se simplifica amb l’eliminació del «certificat d’apti-

tud» de l’Administració, ja que aquesta càrrega administrativa no aporta un 

valor afegit al mateix informe de la inspecció tècnica obligatòria de l’edifici 

que ha fet un professional tècnic degudament habilitat, i se substitueix per un 

distintiu identificador de la realització i lliurament de l’informe tècnic sobre 

l’estat de l’edifici (ITE). 

Pel que fa a les modificacions del text refós de la Llei d’urbanisme, es concre-

ten diversos aspectes relatius a la Comissió de Territori de Catalunya. També 

té per objectiu explicitar en l’objecte de la reparcel·lació l’adjudicació dels 

sistemes urbanístics de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’administració 

titular de la infraestructura, ja que pot no ésser la municipal. A més, s’estableix 

que quan la infraestructura no s’ha d’executar immediatament, els sols es po-

den transferir al municipi a títol de fiduciari amb l’obligació de deferir-los a 

la titular de la infraestructura abans de l’execució. 
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Pel que fa a la Llei de l’arquitectura, es modifiquen determinats aspectes rela-

tius a la contractació dels projectes del procés arquitectònic. 

Pel que fa a la Llei del Jurat d’Expropiació de Catalunya, s’amplia el termini 

del Jurat per a acordar el preu just, que passa a ésser de tres mesos, prorroga-

bles excepcionalment a sis. 

El capítol II del títol I de la part quarta, relatiu a les modificacions legislatives 

en matèria de medi ambient i sostenibilitat, articula una sèrie de modificacions 

del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 

2/2008, del 15 d’abril; de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 

gossos considerats potencialment perillosos; de la Llei 20/2009, del 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats; de la Llei 16/2017, de 

l’1 d’agost, del canvi climàtic; de la Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció 

de Cap de Creus, i de la Llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica. 

La modificació de la Llei 16/2017, pretén unificar i harmonitzar la terminolo-

gia per a evitar ambigüitats o errors d’interpretació amb relació a les emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle, que comprenen, a més de les emissions de 

diòxid de carboni, cinc substàncies més: metà, òxid nitrós, PFC, HFC i triflu-

orur de nitrogen. 

Pel que fa a la Llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la contamina-

ció acústica, les mesures adoptades tenen l’objectiu de garantir la protecció de 

la qualitat acústica de les zones d’especial protecció i compatibilitzar l’execu-

ció de les obres públiques amb la qualitat acústica de l’entorn. 

El capítol III del títol I de la part quarta, relatiu a les modificacions legislatives 

en matèria d’ordenació d’aigües, articula una sèrie de modificacions del text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2003, del 4 de novembre. 

El capítol IV del títol I de la part quarta, relatiu a les mesures administratives 

en matèria d’infraestructures i mobilitat, conté una sèrie de modificacions de 

la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per 

carretera mitjançant vehicles de motor; del text refós de la Llei de carreteres, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d’agost; de la Llei 4/2006, del 31 

de març, ferroviària, i de la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heli-

ports i altres infraestructures aeroportuàries. 

El títol II de la part quarta, relatiu a les mesures administratives en matèria de 

medi natural, agricultura, desenvolupament rural i alimentació, conté una sèrie 

de modificacions de la Llei 6/1998, del 30 de març, forestal de Catalunya; de 

la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i de la disposició 

addicional desena de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2017, pel que fa al Fons del Patrimoni Natural. 

El títol III de la part quarta, relatiu a les mesures en matèria de política sanità-

ria, conté una sèrie de modificacions de la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’uni-

versalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del 

Servei Català de la Salut, i del Decret llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures 

de racionalització i simplificació del sector públic de la Generalitat de Catalu-

nya. 

El títol IV de la part quarta, relatiu a les mesures en matèria de política social, 

conté una sèrie de modificacions de la Llei 38/1991, del 30 de desembre, 

d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves; de la Llei 18/2003, 

del 4 de juliol, de suport a les famílies; de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 



Dossier Ple 51 

 

161 

 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de la Llei 

13/2006, del 27 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic, i de la Llei 

12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials. 

El contingut del títol V de la part quarta, relatiu a les mesures administratives 

de caràcter sectorial, s’ordena en vuit capítols: el capítol I, relatiu al turisme; 

el capítol II, relatiu a la cooperació al desenvolupament; el capítol III, relatiu 

a l’educació; el capítol IV, relatiu als espectacles públics i activitats recreati-

ves; el capítol V, relatiu al Codi tributari; el capítol VI, relatiu als serveis ju-

rídics de l’Administració de la Generalitat; el capítol VII, relatiu a l’esport, i 

el capítol VIII, relatiu a la cultura. 

El capítol I del títol V de la part quarta, relatiu a les mesures administratives 

en matèria de turisme, articula una sèrie de modificacions de la Llei 13/2002, 

de 21 de juny, de turisme de Catalunya. Aquestes modificacions fan referèn-

cia, entre altres, a la definició de les empreses turístiques i allotjaments turís-

tics, als requeriments dels habitatges d’ús turístic per a iniciar l’activitat i al 

Registre de Turisme de Catalunya. 

El capítol II del títol V de la part quarta, relatiu a la cooperació al desenvolu-

pament, articula una sèrie de modificacions de la Llei 26/2001, del 31 de 

desembre, de cooperació al desenvolupament, amb relació al fons de desen-

volupament per a la cooperació, que es configura com un instrument de cap-

tació de fons, que té com a finalitat que diferents administracions públiques 

catalanes, i altres entitats públiques i privades, s’uneixin per a fer propostes 

conjuntes de finançament, tant d’àmbit nacional com internacional per a la 

cooperació al desenvolupament o l’acció humanitària i d’emergència. També 

es modifica la Llei 11/2011, del 29 de setembre, de reestructuració del sector 

públic per a agilitar l’activitat administrativa, sobre l’Agència per a la Com-

petitivitat de l’Empresa. 

El capítol III del títol V de la part quarta, relatiu a l’educació, conté les modi-

ficacions de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

El capítol IV del títol V de la part quarta, relatiu als espectacles públics i acti-

vitats recreatives, conté una sèrie de modificacions de la Llei 11/2009, del 6 

de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives, amb relació a la inclusió de la llibertat i la indemnitat sexuals entre 

els seus principis i finalitats. 

El capítol V del títol V de la part quarta, relativa al Codi tributari, conté una 

sèrie de mesures relacionades amb aquest codi que tenen per objecte, princi-

palment, completar el règim de la Comissió de Protecció dels Drets del Con-

tribuent i del Consell Fiscal de Catalunya. 

El capítol VI del títol V de la part quarta, relatiu als serveis jurídics de l’Ad-

ministració de la Generalitat, modifica la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’orga-

nització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalu-

nya, per tal que els advocats de la Generalitat puguin assumir la representació 

i la defensa dels membres del Govern, dels alts càrrecs i del personal funcio-

nari i empleats públics de l’Administració de la Generalitat i dels seus orga-

nismes, quan els procediments derivin d’actes o omissions relacionats amb 

l’exercici del càrrec. 

El capítol VII del títol V de la part quarta, relatiu a l’esport, modifica el text 

únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de 

juliol, amb la finalitat d’aclarir el nombre de federacions esportives que es 

poden reconèixer per modalitat esportiva. 
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Finalment, en el capítol VIII del títol V de la part quarta, relatiu a la cultura, 

es modifica l’article 57 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 

cultural català, als efectes d’incrementar l’import de l’aportació de l’1% a 

l’1,5%, que l’Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupos-

tos de les obres públiques que financi totalment o parcialment, amb la finalitat 

d’invertir-la en la conservació, la restauració, l’excavació i l’adquisició dels 

béns protegits per aquesta llei i en la creació artística contemporània, la insu-

ficiència del percentatge anterior. 

El títol VI de la part quarta, relatiu a altres mesures administratives de caràcter 

general, conté una sèrie de modificacions de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; 

de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres; de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern, i de la Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cinquè del Codi 

civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 

Destaca la modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. El règim d’ela-

boració de disposicions reglamentàries establert per la dita llei es completa 

amb l’addició d’un article nou, el 66 bis, que regula la participació de la ciu-

tadania en l’elaboració de disposicions reglamentàries per mitjà d’una con-

sulta pública a través del portal de la Transparència de la Generalitat. 

Finalment, d’aquest conjunt de mesures destaca la modificació de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern, en l’àmbit dels sistemes de gestió de qualitat dels serveis públics 

i de les cartes de servei. 

En aquest sentit, s’amplia el contingut de les cartes de servei, es regula el rè-

gim i el procediment de la suspensió temporal dels estàndards mínims de qua-

litat declarats a les cartes de servei i s’estableix el règim d’assegurament de la 

qualitat dels serveis prestats per gestió indirecta. 

La part final de la llei conté quinze disposicions addicionals, deu disposicions 

transitòries, una disposició derogatòria i deu disposicions finals. 

Pel que fa a les disposicions addicionals, i amb relació al sector públic de la 

Generalitat, destaca la disposició addicional sisena, que estableix la transfor-

mació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una soci-

etat anònima. En aquest sentit, el Govern, en el termini d’un any des de l’en-

trada en vigor d’aquesta llei, ha d’acordar l’inici del procés de transformació 

de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una societat anò-

nima de naturalesa unipersonal. 

En l’àmbit del sector públic de la Generalitat també destaca la disposició ad-

dicional catorzena, que extingeix la personalitat jurídica del consorci Centre 

de Recerca en Economia i Salut. 

En matèria de personal i cossos funcionarials destaquen també algunes dispo-

sicions addicionals, com ara la setena (cossos tributaris de Catalunya), la no-

vena (personal estatutari de l’Institut Català de la Salut que ocupa càrrecs di-

rectius), la desena (integració del personal funcionari dels cossos estatals de 

metges inspectors i del personal laboral de la categoria professional tècnics en 

gestió i administració sanitària de l’Institut Català de la Salut en el Departa-

ment de Salut) i l’onzena (creació, en el marc del Cos d’Intervenció de la Ge-

neralitat de Catalunya, de l’escala superior d’intervenció i de l’escala tècnica 

de control i comptabilitat). 
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En matèria de salut, la disposició addicional tretzena estableix, entre altres 

mesures, que correspon al Servei Català de la Salut la funció de gestió, man-

teniment i determinació de les mesures de seguretat dels elements comuns o 

unificats del sistema d’informació de sistema sanitari integral d’utilització pú-

blica de Catalunya (Siscat) que la lletra b de l’article 3 del Decret llei 4/2010, 

del 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del 

sector públic de la Generalitat de Catalunya, derogada per la disposició dero-

gatòria 17 d’aquesta llei, atribuïa a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-

ries de Catalunya. 

En matèria procedimental destaca la disposició addicional quinzena, que esta-

bleix que el termini per a dictar i notificar la resolució sancionadora en els 

procediments incoats per infraccions de la normativa vigent de patrimoni na-

tural i biodiversitat és d’un any. 

Pel que fa a les disposicions finals, destaca la setena, que habilita el Govern 

perquè en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei elabori 

un nou text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, de la Llei de fi-

nances públiques de Catalunya i de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

Part primera. Mesures fiscals  

 

 

 

0. [Prové de l’art. 1 bis] [Esmena TRANSACCIONAL 61094-3 amb l’esmena 

1394] Es modifica la lletra b de l’apartat 10 de l’article 6 de la Llei 8/2008, 

del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que resta redactada de 

la manera següent: 

«b) El cinquanta per cent dels fons, com a mínim, s’ha de destinar al tracta-

ment de la fracció orgànica recollida selectivament, inclosos els tractaments 

que redueixen la quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus desti-

nats a la disposició del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de la fracció 

orgànica continguda en la fracció resta, i al finançament de les infraestructures 

previstes en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 

municipals; la resta dels recursos s’ha de destinar a la recollida selectiva en 

origen de la matèria orgànica, a la recollida selectiva i el reciclatge d’altres 

fraccions de residus, a altres formes de valorització material i a la promoció 

de campanyes de sensibilització, divulgació i educació ambiental, i s’ha de 

garantir que, en tot cas, el 2% dels fons es destinin a accions d’infraestructura 

verda i de millora ambiental territorial. Els recursos destinats a accions d’in-

fraestructura verda i de millora ambiental territorial s’han de traspassar tri-

mestralment, una vegada tancat el termini de recaptació, a la direcció general 

competent en polítiques ambientals, que és l’encarregada de fer-ne la gestió i 

la distribució de manera concertada amb les administracions locals d’àmbit 

municipal o metropolità el territori de les quals resulti directament o indirec-

tament afectat per la implantació o el funcionament de les infraestructures de 

gestió de residus.» 
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01. [Prové de l’art. 1 ter] [Esmena TRANSACCIONAL 61094-4 amb l’es-

mena 1395] Es modifica l’apartat 11 de l’article 6 de la Llei 8/2008, que resta 

redactat de la manera següent: 

«La distribució dels fons procedents del cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció s’ha de destinar a les actuacions de prevenció i 

les operacions de valorització i optimització de la gestió dels residus de la 

construcció, i també a la promoció i a la recerca d’aplicacions dels materials 

recuperats, d’acord amb les directrius aprovades per la Junta de Govern dels 

Residus de la Construcció, i s’ha de garantir que, en tot cas, el 2% dels fons 

es destinin a accions d’infraestructura verda i de millora ambiental territorial 

i que les accions per a afavorir la prevenció i la valorització tinguin, per aquest 

ordre, caràcter prioritari. Els recursos destinats a accions d’infraestructura 

verda i de millora ambiental territorial s’han de traspassar trimestralment, una 

vegada tancat el termini de recaptació, a la direcció general competent en po-

lítiques ambientals, que és l’encarregada de fer-ne la gestió i la distribució de 

manera concertada amb les administracions locals d’àmbit municipal o me-

tropolità el territori de les quals resulti directament o indirectament afectat per 

la implantació o el funcionament de les infraestructures de gestió de residus.» 

02. [Prové de l’art. 1 quater] [Esmena TRANSACCIONAL 61094-5 amb 

l’esmena 1396] Es modifica l’apartat 11 bis de l’article 6 de la Llei 8/2008, 

que resta redactat de la manera següent: 

«La distribució dels fons procedents dels cànons sobre la deposició del rebuig 

dels residus industrials s’ha de destinar a les actuacions d’estudis de prevenció 

i tecnologies noves per al tractament de residus (màxim 10%), a les actuacions 

d’execució subsidiària de gestió de residus abandonats fetes per l’Agència de 

Residus de Catalunya i a altres activitats relacionades amb els residus indus-

trials (màxim 40%); la resta s’ha de destinar a actuacions de prevenció, i s’ha 

de garantir que en tot cas el 2% dels fons es destinin a accions d’infraestructura 

verda i de millora ambiental territorial, amb el benentès que les quantitats no 

utilitzades en un exercici o recuperades posteriorment s’acumulen en els exer-

cicis següents. Els recursos destinats a accions d’infraestructura verda i de mi-

llora ambiental territorial s’han de traspassar trimestralment, una vegada tan-

cat el termini de recaptació, a la direcció general competent en polítiques 

ambientals, que és l’encarregada de fer-ne la gestió i la distribució de manera 

concertada amb les administracions locals d’àmbit municipal o metropolità el 

territori de les quals resulti directament o indirectament afectat per la implan-

tació o el funcionament de les infraestructures de gestió de residus.» 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 8/2008, que resta redactat 

de la manera següent:  

«1. Es fixa el tipus de gravamen de 71,60 euros per tona de rebuig de residus 

municipals destinats a dipòsit controlat.» 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 8/2008, que resta redactat 

de la manera següent:  

«2. Es fixa el tipus de gravamen de 35,80 euros per tona de rebuig de residus 

municipals que s’incinera.» 

3. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 8/2008, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i incineració 

de residus municipals regulat per l’article 15 s’assoleix gradualment, en el ter-

mini de quatre anys, d’acord amb la taula següent:  
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Tipus de gravamen per de-

posició Tipus de gravamen per incineració 

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

2021 53,10 euros/tona 26,50 euros/tona 

2022 59,10 euros/tona 29,60 euros/tona 

2023 65,30 euros/tona 32,70 euros/tona 

2024 71,60 euros/tona 35,80 euros/tona» 

 

 

 

 

 

 

0. [Prové de l’ap. 13 bis] [Esmena 1442] Es modifica la lletra f de l’apartat 2 

de l’article 64 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que resta redactada 

de la manera següent: 

«f) Els usos domèstics de l’aigua en tots els nuclis de població identificats en 

el Nomenclàtor estadístic d’entitats de població de Catalunya que tinguin 

menys de 400 habitants de població base i que no disposin de subministrament 

domiciliari d’aigua ni de sistema de sanejament en alta.» 

1. [Esmena 1403] S’afegeixen quatre apartats el 5, el 6, el 7 i el 8, a l’article 

66 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text 

següent: 

«5. Són responsables subsidiaris del deute tributari, a més de les persones i 

entitats a què fa referència l’article 43 de la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de 

desembre, general tributària, els titulars de les concessions o inscripcions dels 

aprofitaments inscrits en el Registre d’aigües, i també els propietaris dels apro-

fitaments. 

»6. L’Agència Catalana de l’Aigua ha de promoure la utilització dels mitjans 

electrònics, informàtics i telemàtics segurs i accessibles necessaris per al 

desenvolupament de la seva activitat i garantir que la ciutadania s’hi pugui 

relacionar per al compliment de les seves obligacions tributàries i l’exercici 

dels seus drets, amb les garanties i els requisits establerts per la normativa 

tributària d’aplicació general. 

»7. En virtut del que estableix l’apartat 6, les persones jurídiques que tinguin 

la condició de subjectes passius de qualsevol dels tributs vinculats al cicle de 

l’aigua estan obligades a complir les obligacions formals que formen part dels 

procediments d’aplicació dels tributs en suport informàtic i per via telemàtica, 

de manera ajustada als models que s’aprovin per resolució de la direcció de 

l’Agència Catalana de l’Aigua i d’acord amb les prescripcions tècniques que 

es fixin. En particular, aquests subjectes han de presentar telemàticament, 
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mitjançant el web de l’Agència Catalana de l’Aigua, les declaracions i autoli-

quidacions que estableixen aquesta llei i el seu reglament de desplegament.  

»8. Els subjectes passius respecte dels quals l’Agència Catalana de l’Aigua 

apreciï que tenen dificultats tècniques o econòmiques no estan obligats a em-

prar els canals telemàtics per al compliment de les obligacions materials i for-

mals vinculades a l’aplicació dels tributs, que s’han de presentar en els termi-

nis fixats per a cada procediment per aquesta llei o per la normativa tributària 

general, i en la forma i amb els models que s’aprovin per resolució de la di-

recció de l’Agència Catalana de l’Aigua.» 

3. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 70 del text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«4. El règim d’aplicació del tribut es concreta, si s’escau, en la proposta i la 

resolució que dicta l’Agència Catalana de l’Aigua, en els casos en què les da-

des o els valors considerats per l’Agència difereixin dels declarats pel contri-

buent en la seva declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA). 

»En cas contrari, l’Agència pot notificar sense cap altre tràmit la liquidació 

del cànon de l’aigua que correspongui, d’acord amb el que estableix la nor-

mativa vigent. 

»En ambdós casos es poden dur a terme revisions de les dades declarades, o 

resoltes inicialment, d’acord amb els procediments tributaris establerts a 

aquest efecte.» 

«4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 71 del text refós de la legislació en 

matèria d’aigües (...) [Esmena 1428] 

5. Es modifica l’apartat 14 de l’article 71 del text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«14. En els usos industrials d’aigua corresponents a activitats incloses a les 

seccions B, C i D i grups A032, E360, E383 i J581, de la CCAE 2009, amb 

aplicació individualitzada del cànon de l’aigua, el tipus de gravamen general 

s’afecta dels següents coeficients, si s’escau:  

»a) Coeficient d’eficiència (Ke): 0,90 per als subjectes passius que acreditin 

per a cada establiment una millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua, determi-

nada segons un sistema quantitatiu, referenciat en l’estàndard d’ús, o bé que 

acreditin l’eficiència o la millora de l’eficiència segons un sistema qualitatiu 

basat en l’obtenció d’un sistema de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS. 

»La millora de l’eficiència o l’eficiència mateixa s’acrediten si el consum uni-

tari d’aigua de l’establiment és igual o inferior a l’estàndard d’ús declarat, o 

bé si es desprèn de les dades contingudes en les successives actualitzacions o 

renovacions del sistema de gestió ambiental, establertes en la normativa tèc-

nica o sectorial vigent, inclosa la normativa en matèria de cabals de manteni-

ment. 

»b) Coeficient d’innovació (Ki): 0,90 per als subjectes passius que puguin és-

ser qualificats com a empresa innovadora, per raó del compliment d’algun dels 

requisits següents:  

»– Que hagi rebut finançament públic els darrers dos anys sense haver sofert 

revocació per execució incorrecta o insuficient de l’activitat finançada mitjan-

çant convocatòries públiques de finançament a la R+D+I d’abast autonòmic, 

estatal o europeu. 

»– Que hagi demostrar la seva capacitat d’innovació mitjançant alguna de les 

certificacions següents:  



Dossier Ple 51 

 

167 

 

»1. Jove empresa innovadora (JEI), segons l’especificació AENOR EA0043. 

»2. Petita o microempresa innovadora, segons l’especificació AENOR 

EA0047. 

»3. Certificació UNE 166.002 «Sistema de gestió de la R+D+I». 

»c) Coeficient de reindustrialització (Kz): 0,10 per als subjectes passius que 

duguin a terme actuacions industrials o empresarials d’interès general, en el 

marc de projectes de reindustrialització aprovats pel Govern, que creïn nova 

activitat industrial en un municipi o permetin el manteniment o reconversió 

de la ja existent per un període mínim de tres anys, o per als subjectes que 

contribueixin al manteniment del teixit empresarial i industrial, i també al 

manteniment de llocs de treball, mitjançant l’adquisició d’una o més unitats 

productives d’una empresa en concurs, en els darrers dos anys. 

»Aquests coeficients són acumulables entre ells. Així mateix, els dos darrers 

coeficients tenen una vigència de tres anys des de l’inici de llur aplicació, i 

són renovables en el cas que es mantinguin les condicions que van donar lloc 

a llur reconeixement.» 

6. Es modifica l’apartat 4 de l’article 74 del text refós de la legislació en ma-

tèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«4. En els casos d’usos industrials d’aigua per a la producció d’energia elèc-

trica, les centrals hidroelèctriques poden optar per acollir-se, de manera vo-

luntària, a un sistema de determinació objectiva de la quota basat en la potèn-

cia instal·lada en l’establiment i en l’energia produïda, expressada en 

quilowatts hora, d’acord amb la fórmula següent: 

Q = kWh produïts × euros/kWh 

 

 Potència Import Unitat 

Grup 1 > = 50 MW 0,00608 euros/kWh 

Grup 2* < 50 MW 0,00040 euros/kWh 

* Sempre que el titular no faci en altres establiments activitats de producció 

amb potència superior a 50 MW. En aquest cas, es considera tipus 1. 

Aquests valors no inclouen l’impost sobre el valor afegit.» 

6 bis. [Prové de la DD 12, lletra a] Es deroga l’apartat 5 de l’article 74 del text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

7. [La clàusula d’entrada en vigor prové de la DF 2] Es modifica, amb efectes 

de l’1 de gener de 2021, l’apartat 5 de l’article 75 del text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«5. Sens perjudici del que estableix l’apartat 4, les entitats subministradores 

amb una facturació inferior a cent mil metres cúbics anuals estan obligades a 

presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua, com a molt tard el 30 de gener de 

cada any, per a cadascun dels municipis de subministrament, una declaració 

resum de la repercussió neta feta l’any natural anterior ajustada al model que 

s’aprovi per resolució de la direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua i a les 

prescripcions tècniques que es dictin. 

»Les entitats subministradores amb una facturació igual o superior a cent mil 

metres cúbics anuals estan obligades a presentar, com a molt tard el 30 de 

gener de cada any, una relació detallada de la facturació i els documents equi-

valents a les factures, amb expressió de la totalitat de les dades que resulten 
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de la repercussió del cànon de l’aigua i les exigides per la normativa que regula 

les obligacions de facturació. 

»Aquesta obligació perdura en el temps, amb independència de posteriors os-

cil·lacions de facturació. La relació s’ha d’ajustar al model que s’aprovi per 

resolució de la direcció de l’Agència i a les prescripcions tècniques que es 

dictin.» 

8. [La clàusula d’entrada en vigor prové de la DF 2] Es modifica, amb efectes 

de l’1 de gener de 2021, la lletra d de l’apartat 2 de l’article 76 bis del text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de 

la manera següent:  

«d) Declaració resum de tots els volums utilitzats en l’exercici, lliurats i no 

lliurats a terceres persones, que s’ha de presentar, com a màxim, el 30 de gener 

de l’any següent al de l’exercici a què es refereix, i de manera ajustada a les 

prescripcions tècniques i formals que fixi l’Agència Catalana de l’Aigua, no-

més en el cas que s’hagi declarat provisionalment, d’acord amb el que esta-

bleix l’apartat b. Amb aquesta declaració, si s’escau, el contribuent ha d’auto-

liquidar els imports de cànon que pertoquin.» 

9. [La clàusula d’entrada en vigor prové de la DF 2] Es modifica, amb efectes 

de l’1 de gener de 2021, la lletra e de l’apartat 2 de l’article 76 bis del text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de 

la manera següent:  

«e) Relació detallada del que s’ha facturat per l’aigua a altres entitats submi-

nistradores, com a molt tard el 30 de gener de cada any. Aquesta relació s’ha 

de presentar de manera ajustada a les prescripcions tècniques que dicti l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua, i amb l’expressió de la totalitat de les dades exigides 

per la normativa que regula les obligacions de facturació.» 

10. [La clàusula d’entrada en vigor prové de la DF 2] Es modifica, amb efectes 

de l’1 de gener de 2021, la lletra b de l’apartat 3 de l’article 76 bis del text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de 

la manera següent:  

«b) Declaració resum anual de volums utilitzats i autoliquidació de l’import 

del cànon corresponent, i la relació detallada del que s’ha facturat per l’aigua 

a altres entitats subministradores, com a màxim el 30 de gener de l’any poste-

rior a l’any a què fa referència la declaració. Aquestes declaracions s’han 

d’ajustar a les prescripcions tècniques i formals fixades per l’Agència Cata-

lana de l’Aigua. Aquestes obligacions no s’apliquen als usuaris d’aigua que 

facturen menys de cent mil metres cúbics anuals en el conjunt de municipis 

de subministrament i que han optat pel sistema d’estimació objectiva de la 

base establert per l’article 67. En aquest darrer cas, l’Agència els liquida di-

rectament el cànon.»  

11. Es modifica la lletra b de l’apartat 6 de l’article 78 del text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera 

següent:  

«b) Despeses de l’organisme gestor imputables a la gestió de l’obra de regu-

lació, incloses les financeres i els tributs que satisfà l’Agència per la titularitat 

de l’obra i per altres conceptes.» 

12. Es modifica l’article 81 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 81. Actualització 
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»Els valors base per unitat de volum, el valor de la unitat de contaminació, els 

coeficients i les fórmules per a determinar-los i la xifra o la quantia de qual-

sevol altre element de quantificació del tribut s’han de modificar mitjançant 

les lleis de pressupostos de la Generalitat o mitjançant la modificació 

d’aquesta llei.» 

12 bis. [Prové de la DD 12, lletra b] Es deroga la disposició addicional onzena 

del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

13. S’afegeix una disposició transitòria, la dotzena bis, al text refós de la le-

gislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició transitòria dotzena bis. No-exigibilitat del cànon de l’aigua a usos 

industrials efectuats per les entitats subministradores que facturin menys de 

20.000 metres cúbics anuals 

»Durant les anualitats 2019, 2020 i 2021, el cànon de l’aigua corresponent als 

usos d’abastament fets a través de les xarxes bàsiques, i, en general, l’abasta-

ment en alta d’altres serveis públics de distribució d’aigua potable no s’exigirà 

a les entitats subministradores que facturin menys de 20.000 metres cúbics 

anuals.» 

13 bis. [V. ap. 0] 

14. [Prové de la DT 6] S’afegeix una disposició transitòria, la dotzena ter, al 

text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text se-

güent: 

«Disposició transitòria dotzena ter. Aplicació durant l’any 2019 dels supòsits 

d'inexigibilitat de deutes en concepte de cànon de l'aigua [Esmena 1408] 

»No són exigibles als ens locals, durant el 2019, els deutes tributaris pel con-

cepte de cànon de l’aigua i sancions tributàries associades pendents de paga-

ment per part de les entitats prestadores del servei de subministrament domi-

ciliari d’aigua, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 

vint-i-tresena, sempre que durant els anys 2017, 2018 o 2019 els ens locals 

esmentats hagin procedit per motius d’interès públic al rescat o la intervenció 

d’aquest servei o concessió o a la recepció de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable de la urbanització o desenvolupament urbanístic el subministrament 

del qual ha generat el deute, amb independència de llur obligació de compli-

ment de les mesures cautelars que es dictin en el procediment executiu que se 

segueixi amb relació a l’entitat deutora principal.» 

15. [Prové de la DF 1] S’afegeix una disposició final, la primera bis, al text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

«Disposició final primera bis. Aplicació de l’article 74 

»Els imports que determina l’apartat 4 de l’article 74, en la redacció vigent, 

són aplicables a les liquidacions que s’emetin a partir de l’entrada en vigor de 

la present disposició final en relació amb volums utilitzats després de l’1 de 

gener de 2018.» 

16. [Prové de la DF 7, ap. 4] [Esmena 1387] S’afegeix una disposició final, la 

primera ter, al text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 

amb el text següent: 

«Disposició final primera ter. Habilitació per a l’elaboració d’un nou text re-

fós 

»S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada 

en vigor de la present disposició final, elabori un nou text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya, en substitució del text refós aprovat pel 
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Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre. L’autorització per a la refosa in-

clou també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contin-

gut.» 

 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de 

l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de 

la Llei 3/2012, que resta redactat de la manera següent:  

«1. Els subjectes passius que destinen part de llur parc d’habitatges al lloguer 

assequible, directament o per mitjà de l’Administració o d’entitats del tercer 

sector, poden aplicar una bonificació en la quota, en el percentatge que indica 

la taula següent, segons la ràtio d’habitatges destinats a lloguer assequible en 

municipis de Catalunya de demanda forta i acreditada, sobre el total d’habi-

tatges buits subjectes a l’impost. 

 Bonificació (%) 

Menys del 5% 0,0 

Del 5% al 10% 7,5 

Més del 10% i fins al 25% 22,5 

Més del 25% i fins al 40% 37,5 

Més del 40% i fins al 67% 56,3 

Més del 67% 75 

 

 

 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 

regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 

establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que resta redactat de la ma-

nera següent:  

«2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per utilització de grans 

superfícies amb finalitats comercials la que duen a terme els establiments se-

güents dedicats a la venda al detall:  

»a) Grans establiments comercials territorials individuals que disposen d’una 

superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats. 

»b) Grans establiments comercials territorials col·lectius, integrats per un con-

junt d’establiments en què es duen a terme activitats comercials, que disposen 

d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats. Són 

grans establiments comercials territorials col·lectius els centres comercials, 
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les galeries comercials i els recintes comercials definits en el Decret llei 

1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

»c) Grans establiments comercials que disposen d’una superfície de venda 

igual o superior a 1.300 metres quadrats que estiguin situats fora de la trama 

urbana consolidada o, en el cas que aquesta no estigui definida, estiguin situats 

fora del nucli històric i dels seus eixamples.» 

2. Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2020, la taula de l’apartat 2 de 

l’article 10 de la Llei 5/2017, del 28 de març, amb la introducció d’una nova 

categoria d’establiment especialitzat, «Ferreteries», amb una ràtio vehi-

cle/dia/m2 de superfície de venda de 0,0699. 

 

 

1. Es modifica l’article 24 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fis-

cals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 

impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 

turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 

sobre emissions de diòxid de carboni, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 24. Afectació dels ingressos 

»Els ingressos derivats de l’impost sobre les estades en establiments turístics 

resten afectats a la dotació del Fons per al foment del turisme, regulat per la 

secció setena, per atendre les finalitats que s’hi determinen. 

»Els ingressos derivats del recàrrec a què fa referència l’article 34 bis no s’in-

tegren en aquest fons i, per tant, no resten afectats a les finalitats que s’hi de-

terminen.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 5/2017, que resta redactat 

de la manera següent:  

«1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’estada, per dies o fraccions, amb 

pernoctació o sense, que fan els contribuents en els establiments i equipaments 

turístics a què fa referència l’apartat 3, situats a Catalunya. En el cas de les 

embarcacions de creuer turístic, s’entén realitzat el fet imposable quan aques-

tes estiguin fondejades o amarrades en un port del territori de Catalunya. A 

aquest efecte, es considera que el vaixell resta amarrat en un port des del mo-

ment en què es llança el primer cap durant l’atracada fins al moment en què el 

vaixell afluixa l’última amarra, i es considera que el vaixell està fondejat en 

un port des del moment en què es fondeja l’àncora fins al moment en què es 

lleva l’àncora del fons.» 

3. [Esmena 1410] Es modifica, amb efectes de l’1 de juliol de 2020, l’article 

34 de la Llei 5/2017, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 34. Tipus de gravamen i quota 

»1. La quota tributària s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus del 

gravamen corresponent segons el tipus d’establiment o equipament turístic i 

localització, d’acord amb la tarifa següent:  
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 Tarifa general (en eu-
ros) 

Tarifa especial 
(en euros) 

 Barcelona 
ciutat 

Resta de 
Catalunya 

 

1. Hotel de 5 estrelles, gran luxe, 
càmping de luxe i establiment o 
equipament de categoria equiva-
lent 

3,50 3,00 5,00 

2. Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles 
superior, i establiment o equipa-
ment de categoria equivalent 

1,70 1,20 3,50 

 2,25 1,00 - 

tabliments i equipaments 
1,00 0,60 2,50 

5. Embarcació de creuer    

Més de 12 hores 3,00 3,00  

12 hores o menys 1,00 1,00  

 

»2. La tarifa especial és aplicable a les estades en els establiments que, dins 

un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten acti-

vitats de joc i apostes. 

»3. En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és 

la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest 

moment l’import de la reserva i de l’impost, inclòs, si escau, el recàrrec a què 

fa referència l’article 34 bis.» 

4. [Objecte de la sol·licitud de dictamen al CGE (FJ1)] S’afegeix un article, el 

34 bis, a la Llei 5/2017, amb el text següent: 

«Article 34 bis. Recàrrec per a la ciutat de Barcelona 

»1. L’Ajuntament de Barcelona pot establir, per ordenança municipal, un re-

càrrec sobre les tarifes establertes en l’apartat 1 de l’article 34 per a Barcelona 

ciutat. L’aprovació d’aquest recàrrec s’ha d’ajustar als requisits, els límits i les 

condicions següents:  

»a) L’import màxim del recàrrec per a cada categoria d’establiment es fixa en 

4 euros. 

»b) L’aprovació del recàrrec ha d’ésser únic per a totes les categories incloses 

en cada tipus d’establiment en què es divideix la tarifa de l’apartat 1. 

»c) Amb el límit de l’import màxim establert per la lletra a i respectant el tipus 

d’establiment a què fa referència la lletra b, es poden aprovar imports diferents 

segons el codi postal d’emplaçament dels establiments. 

»d) L’aprovació té efectes a partir del primer dia del període de liquidació 

immediatament posterior a la publicació de l’ordenança municipal correspo-

nent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

»2. En els termes, els terminis i les condicions que s’acordin per conveni, la 

Generalitat de Catalunya ha de transferir a l’Ajuntament de Barcelona les 

quantitats recaptades en concepte del recàrrec a què fa referència aquest article 
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minorades en l’import que resulti del càlcul dels costos suportats per l’Agèn-

cia Tributària derivats de la gestió i la recaptació del recàrrec.» 

3 bis. [Esmena 1411] 

5. Es modifica l’article 35 de la Llei 5/2017, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 35. Facturació 

»El substitut del contribuent ha de consignar en la factura que emeti als seus 

clients, de manera diferenciada de la contraprestació pels seus serveis, l’im-

port de la quota de l’impost amb indicació del nombre d’unitats d’estada i del 

tipus de gravamen aplicat. En el cas d’establiments situats a la ciutat de Bar-

celona, la quota s’ha de determinar per l’aplicació, al nombre d’unitats d’es-

tada, de l’import resultant de sumar el tipus de gravamen de l’apartat 1 de 

l’article 34 i el recàrrec que hagi aprovat l’Ajuntament d’acord amb l’article 

34 bis.» 

6. [Prové de la DA 1] S’afegeix un article, el 50 bis, a la Llei 5/2017, amb el 

text següent: 

«Article 50 bis. Règim transitori del recàrrec per a Barcelona ciutat 

»1. El que determina la lletra c de l’apartat 1 de l’article 34 bis serà aplicable 

a partir del moment en què l’Agència Tributària de Catalunya hagi efectuat en 

el seu sistema informàtic els canvis necessaris a aquest efecte. 

»2. [Prové de la DT 2 bis] El recàrrec a què fa referència l’article 34 bis que 

l’Ajuntament de Barcelona aprovi abans de l’1 de juliol de 2020, si s’escau, 

tindrà efectes a partir d’aquesta data.» 

 

 

Es modifica l’article 6 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre 

l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, 

de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la 

indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, 

que resta redactat de la manera següent:  

«Article 6. Base imposable 

»1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’at-

mosfera produïda per l’aviació comercial és constituïda per la quantitat, en 

quilograms, d’òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les aeronaus 

durant el període impositiu. 

»2. A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’apli-

car els factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions 

EMEP/EEA, de l’Agència Europea de Medi Ambient. En el cas de models 

d’aeronau no inclosos en aquesta guia, s’ha d’aplicar el factor d’emissió de-

clarat pel fabricant corresponent al motor instal·lat en aquests models d’aero-

nau i, si no n’hi ha, el factor d’emissió del motor que per les seves caracterís-

tiques tècniques sigui equiparable pel que fa a l’emissió d’òxids de nitrogen. 

En el cas dels helicòpters, els factors d’emissió aplicables són els que estableix 

l’Oficina Federal d’Aviació Civil de Suïssa. 
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»3. La base imposable d’aquest impost es calcula sumant les bases imposables 

parcials que resulten de multiplicar, per cada model d’aeronau del contribuent, 

el nombre de vols anuals pel factor d’emissió d’òxids de nitrogen corresponent 

a aquell model d’aeronau.» 

 

 

Es modifica, amb efectes del primer dia del trimestre següent a l’entrada en 

vigor d’aquesta llei, l’article 76 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació 

dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establi-

ments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasa-

des i sobre emissions de diòxid de carboni, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 76. Tipus de gravamen 

»El tipus de gravamen de l’impost és el següent:  

»a) 0,10 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre d’entre 5 i 8 

grams per 100 mil·lilitres. 

»b) 0,15 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 

grams per 100 mil·lilitres. 

»En el cas de preparats solubles i xarops concentrats preparats per a diluir, el 

tipus s’aplica a la beguda en base a la seva composició un cop es troba recons-

tituïda i preparada per ésser consumida.» 

 

 

1. L’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient és un 

tribut propi de la Generalitat de Catalunya. 

1 bis. Aquest impost grava la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament 

que ocasiona la realització de les activitats a què fa referència l’article 9 sobre 

el medi ambient a Catalunya, mitjançant les instal·lacions i altres elements 

patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar la 

societat del cost que suporta i frenar el deteriorament de l’entorn natural. 

2. Als efectes de l’impost, es considera element patrimonial afecte qualsevol 

tipus de bé, instal·lació o estructura que es destini a les activitats de producció, 

emmagatzematge, transformació i transport efectuat per elements fixos del 

subministrament d’energia elèctrica, i també els elements fixos de les xarxes 

de comunicacions telefòniques o telemàtiques, i que es troben situats a Cata-

lunya. 

3. [Esmena 1415] S’afecten parcialment els ingressos derivats de l’impost en 

els termes següents:  

a) El 20% dels ingressos relacionats amb les activitats de transport d’energia 

elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d’energia elèc-

trica han de finançar mesures i programes de caràcter mediambiental, de tran-

sició energètica i de desenvolupament i millorament de les zones afectades per 

l’impacte mediambiental de la producció d’energia elèctrica. 
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b) El 20% dels ingressos relacionats amb l’activitat de transport de telefonia 

efectuada pels elements fixos, i també l’activitat d’allotjament i gestió d’ele-

ments radiants pel transport de les comunicacions electròniques efectuades 

pels elements fixos que configuren les diferents xarxes han de finançar pro-

grames de desplegament de xarxes de comunicacions electròniques en zones 

rurals i programes sectorials d’impuls de les tecnologies de la informació i la 

comunicació en aquestes zones. 

 

Constitueix el fet imposable de l’impost la realització pel subjecte passiu, mit-

jançant els elements patrimonials afectes a què fa referència l’article 8, de 

qualsevol de les activitats següents:  

a) Les activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia 

elèctrica. 

b) [Esmena 1416] L’activitat de transport d’energia elèctrica efectuada pels 

elements fixos del subministrament d’energia elèctrica. 

c) L’activitat de transport de telefonia efectuada pels elements fixos de les 

xarxes de comunicació. 

d) L’activitat d’allotjament i gestió d’elements radiants per al transport de les 

comunicacions electròniques efectuades pels elements fixos que configuren 

les diferents xarxes. 

 

No estan subjectes a l’impost les activitats següents:  

a) Les que es duen a terme mitjançant instal·lacions i estructures que es desti-

nen a la producció i emmagatzematge dels productes a què es refereix l’article 

9 per a l’autoconsum. 

b) La producció d’energia elèctrica en plantes de tractament de purins i en 

plantes d’assecatge de fangs de depuradora. 

c) La producció d’energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a ener-

gia primària principal l’energia solar, l’eòlica, la hidràulica, i la resta de reno-

vables. 

d) La producció d’energia elèctrica en centrals que utilitzen com a combusti-

ble principal la biomassa o el biogàs. 

e) La producció d’energia elèctrica en instal·lacions de cogeneració d’alta efi-

ciència. 

 

Resten exemptes de l’aplicació de l’impost les activitats que es duen a terme 

mitjançant:  

a) [Esmena 1417] Les instal·lacions i les estructures de titularitat de l’Estat, la 

comunitat autònoma, les corporacions locals, i també els organismes autò-

noms i altres ens del sector públic que en siguin mitjà propi, sempre que llur 

explotació no hagi estat cedida a una entitat privada per mitjà d’una concessió. 

b) Les instal·lacions i les estructures que es destinen a la circulació de ferro-

carrils. 

c) Les estacions transformadores d’energia elèctrica, les xarxes de distribució 

en tensió inferior a 30 kV i les línies elèctriques d’evacuació d’instal·lacions 

de generació d’energia elèctrica amb energies renovables. 
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1. Són obligats tributaris, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídi-

ques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat 

econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obli-

gats tributaris per la normativa tributària general, que duguin a terme qualse-

vol de les activitats a què fa referència l’article 9. 

2. Resta prohibida la repercussió de l’impost als consumidors. Aquesta prohi-

bició no es pot alterar mitjançant pactes o acords en contra entre les parts. 

3. Són responsables solidaris del deute tributari, en els termes establerts per la 

Llei general tributària, les persones físiques, jurídiques o entitats que sense 

tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica o patrimoni se-

parat susceptible d’imposició, que succeeixin per qualsevol concepte en la ti-

tularitat o l’exercici de les activitats sotmeses a gravamen per aquesta llei. 

 

1. [Esmena 1418] La base imposable per les activitats relacionades amb els 

processos de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica 

està constituïda per la producció bruta del període impositiu, expressada en 

kWh. 

2. La base imposable està constituïda, segons els casos, de la manera següent:  

a) En les activitats de transport d’energia elèctrica, per l’extensió de cablejat 

aeri expressat en quilòmetres en la data de meritació. 

b) En les activitats de transport de telefonia i telemàtica efectuades per ele-

ments fixos, per l'extensió de cablejat aeri expressat en quilòmetres en la data 

de meritació. 

c) En les activitat d’allotjament i gestió d’elements radiants, pel nombre de 

torres de telecomunicacions en la data de meritació. 

 

 

1. [Esmena 1419] En el cas d’activitats de producció, emmagatzematge o 

transformació d’energia elèctrica, el tipus de gravamen és de:  

a) 0,0050 euros per kWh, amb caràcter general. 

b) 0,0010 euros per kWh, en el cas que l’activitat sigui efectuada per instal·la-

cions de cicle combinat. 

1 bis. En cas d’inici o cessament de l’activitat, la quota tributària resulta de 

prorratejar l’import anual pel nombre de dies del període impositiu en què s’ha 

dut a terme l’activitat. 

2. El tipus de gravamen en el cas de transport d’energia elèctrica és de 400 

euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 30 kV i 

inferior a 110 kV; 700 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o 

superior a 110 kV i inferior o igual a 220 kV, i 1.200 euros per cada quilòmetre 

de longitud en tensió superior a 220 kV. En cas que una mateixa línia de trans-

port d’energia elèctrica disposi de diversos circuits amb nivells de tensió di-

ferents, la quota tributària serà la corresponent al nivell de tensió superior. 

3. El tipus de gravamen en el cas de l’activitat de transport de telefonia o tele-

màtica efectuada pels elements fixos és de 700 euros per cada quilòmetre de 

longitud de cable aeri. 
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4. El tipus de gravamen en el cas de l’activitat d’allotjament i gestió d’ele-

ments radiants pel transport de les comunicacions electròniques és de 700 eu-

ros per torre de telecomunicacions. 

5. Els tipus de gravamen establerts pels apartats 2, 3 i 4 també s’apliquen en 

el cas que la instal·lació o els elements fixos estiguin en desús. 

 

1. El contribuent pot aplicar en la quota corresponent a les activitats de trans-

port d’energia elèctrica la bonificació següent per cada quilòmetre de longitud 

de cable que hagi soterrat durant els dotze mesos anteriors a la data de meri-

tació de l’impost:  

a) 50 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 30 kV 

i inferior a 110 kV. 

b) 87,50 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 110 

kV i inferior o igual a 220 kV. 

c) 150 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió superior a 220 kV. 

2. El contribuent pot aplicar en la quota corresponent a l’activitat de transport 

de telefonia o telemàtica efectuada pels elements fixos una bonificació de 

87,50 euros per cada quilòmetre de longitud de cable aeri que hagi soterrat 

durant els dotze mesos anteriors a la data de meritació de l'impost. 

3. De l’aplicació de les bonificacions no en poden resultar en cap cas autoli-

quidacions amb quotes negatives. 

 

1. [Prové de la DF 2bis] [Esmena 1425] Als efectes de l’exacció de l’impost, 

el període impositiu s’inicia, per a l’exercici 2020, el dia de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei. 

2. [Prové de la DF 10] [Esmenes 1421 i 1426] En el cas de les activitats a què 

fa referència la lletra a de l’article 9, atès el caràcter continuat del fet imposa-

ble, el període impositiu coincideix amb l’any natural, i en tot cas entra en 

vigor el primer dia del trimestre natural següent a l’entrada en vigor d’aquesta 

llei. 

 

1. [Esmena 1422] En el cas de les activitats a què fa referència la lletra a de 

l’article 9, l’impost es merita el 31 de desembre de cada any. En cas de cessa-

ment de l’activitat abans d’aquesta data, l’impost es merita en la data del ces-

sament. 

2. En el cas de les activitats a què fan referència les lletres b, c i d de l’article 

9, l’impost no està subjecte a període impositiu i es merita el 30 de juny de 

cada any. 

 

1. [Esmena 1423] En el cas de les activitats a què fa referència la lletra a de 

l’article 9, els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’im-

post i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 20 del mes de gener 

següent a la data de meritació. 

2. En el cas de les activitats a què fan referència les lletres b, c i d de l’article 

9, els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost i a 
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efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 20 del mes d'octubre se-

güent a la data de meritació. 

3. Tant l’ingrés dels pagaments fraccionats a què fa referència l’article 16 bis 

com el del deute tributari derivat de l’autoliquidació s’han de fer per via tele-

màtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. 

4. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del depar-

tament competent en matèria d’hisenda. 

 

1. [Esmena 1424] En el cas de les activitats a què fa referència la lletra a de 

l’article 9, els contribuents han d’efectuar, en els primers vint dies naturals 

dels mesos d’abril, juliol i octubre de cada any natural, pagaments fraccionats 

trimestrals en concepte de pagaments a compte del període impositiu en curs. 

2. L’import que cal ingressar en concepte de pagament fraccionat s’obté 

d’aplicar el tipus de gravamen establert per l’apartat 1 de l’article 14 al resultat 

de dividir per quatre la mitjana de la producció bruta dels tres anys naturals 

anteriors expressada en kWh. A aquest efecte, es considera any natural el com-

près entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any. 

3. Els pagaments fraccionats efectuats durant el període impositiu s’han de 

deduir de la quota tributària resultant de l’autoliquidació a què fa referència 

l’apartat 1 de l’article 16. 

 

La gestió, la recaptació, la comprovació i la inspecció de l’impost corresponen 

als serveis centrals de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 

col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents en la ma-

tèria. 

 

1. Les infraccions tributàries produïdes en l’àmbit d’aquest impost es tipifi-

quen i se sancionen d’acord amb el que estableix la normativa general aplica-

ble als tributs propis de la Generalitat. 

2. La tramitació del procediment sancionador i la imposició, si escau, de san-

cions tributàries corresponen als òrgans competents de l’Agència Tributària 

de Catalunya. 

 

Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost 

poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant la Junta 

de Tributs, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, 

del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat. 

 

1. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat es poden modificar els 

elements de quantificació de l’impost. 

2. En l’aplicació de l’impost regeix supletòriament la legislació general tribu-

tària aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la despleguen. 
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Es deroga l’apartat 3 de l’article 1.2-7 de la Llei de taxes i preus públics. 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1.2-9 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«1. La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al depar-

tament o a l’entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer 

l’activitat que han estat gravats, o que intervé en la cessió de la utilització 

privativa o en l’aprofitament especial del domini públic. Corresponen a la Ofi-

cina de Gestió Empresarial, en col·laboració amb els departaments compe-

tents, la gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes associades als tràmits 

i serveis que tingui atribuïts per qualsevol mitjà i que consten en el seu catàleg 

de serveis. 

»Les funcions inspectores corresponen al Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda, que les exerceix tant amb relació al tribut com amb 

relació als òrgans que tenen encomanat de gestionar-lo, sens perjudici que es 

pugui establir, en la regulació de cada taxa, la col·laboració de l’òrgan titular 

de la taxa en la funció inspectora.» 

 

 

Es deroga el capítol II del títol III bis del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets 

afectes al servei de l’Administració de justícia. 

 

S’afegeix un capítol, el III, al títol III bis de la Llei de taxes i preus públics, 

amb el text següent:  

«Capítol III. Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i si-

milars en els espais i equipaments adscrits al departament competent en ma-

tèria de justícia, directament o mitjançant els seus ens instrumentals 

»Article 3bis.3-1. Fet imposable 

»Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de sessions fotogràfi-

ques, filmacions i similars en els espais i equipaments adscrits al departament 

competent en matèria de justícia, directament o mitjançant els seus ens instru-

mentals. 

»Article 3bis.3-2. Subjecte passiu 
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»És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o 

jurídica, pública o privada, que sol·liciti la realització de les activitats que 

constitueixen el fet imposable de la taxa. 

»Article 3bis.3-3. Acreditament 

»La taxa s’acredita en el moment en què s’autoritza la utilització de l’espai 

corresponent, d’acord amb el procediment que s’estableixi reglamentària-

ment. 

»Article 3bis.3-4. Quota 

»1. L’import de la taxa ha de resultar de l’aplicació dels elements següents:  

»a) La durada, en hores per dia, de la utilització de l’espai. 

»b) La finalitat de l’acte o l’activitat que s’hi ha de dur a terme. 

»c) La realització de vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a 

cadenes de televisió, per al cinema i similars. 

»d) La realització de sessions fotogràfiques. 

»2. L’establiment de la quantia de la taxa s’efectua mitjançant ordre de la per-

sona titular del departament competent en matèria de justícia, d’acord amb el 

que disposa la normativa en matèria d’elaboració de disposicions reglamentà-

ries, i amb l’informe previ de la Intervenció Delegada. En l’expedient d’ela-

boració de l’ordre s’ha de justificar així mateix que les quanties proposades 

resulten de l’aplicació dels criteris establerts per l’apartat 1 i que compleixen 

el principi d’equivalència a què fa referència l’article 1.2-8. 

»Article 3bis.3-5. Liquidació i pagament 

»La liquidació de la taxa és un requisit previ per a la realització de l’activitat 

autoritzada. La liquidació i l’ingrés s’han d’efectuar mitjançant autoliquidació 

en la forma i els terminis que s’estableixin per reglament. 

»Article 3bis.3-6. Gestió 

»La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justí-

cia.» 

 

S’afegeix un capítol, el IV, al títol III bis de la Llei de taxes i preus públics, 

amb el text següent:  

«Capítol IV. Taxa per la realització de visites tècniques i culturals en grup als 

espais i equipaments adscrits al departament competent en matèria de justícia, 

directament o mitjançant els seus ens instrumentals 

»Article 3bis.4-1. Fet imposable 

»Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de visites tècniques i 

culturals en grup als espais i equipaments adscrits al departament competent 

en matèria de justícia, directament o mitjançant els seus ens instrumentals. 

»Article 3bis.4-2. Subjecte passiu  

»És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o 

jurídica, pública o privada, que sol·liciti la visita que constitueix el fet impo-

sable de la taxa. 
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»Article 3bis.4-3. Exempcions 

»Resten exemptes de la taxa:  

»a) Les visites que facin col·lectius de professionals relacionats amb l’Admi-

nistració de justícia. 

»b) Les visites que facin els centres d’ensenyament de primària i secundària, 

públics o privats. 

»c) Les visites que facin les universitats públiques en el marc dels ensenya-

ments reglats que imparteixin. 

»d) Les visites que facin les entitats sense ànim de lucre. 

»Article 3bis.4-4. Acreditament 

»La taxa s’acredita en el moment en què s’autoritza la utilització de l’espai o 

equipament corresponent, d’acord amb el procediment que s’estableixi per re-

glament. 

»Article 3bis.4-5. Quota 

»1. L’import de la taxa ha de resultar de la durada de la visita en hores per dia 

i del nombre de persones. 

»2. L’establiment de la quantia de la taxa s’efectua mitjançant ordre de la per-

sona titular del departament competent en matèria de justícia, d’acord amb el 

que disposa la normativa en matèria d’elaboració de disposicions reglamentà-

ries, i amb l’informe previ de la Intervenció Delegada. En l’expedient d’ela-

boració de l’ordre s’ha de justificar així mateix que les quanties proposades 

resulten de l’aplicació dels criteris establerts per l’apartat 1 i que compleixen 

el principi d’equivalència a què fa referència l’article 1.2-8.  

»Article 3bis.4-6. Liquidació i pagament 

»La liquidació de la taxa és un requisit previ per a la realització de l’activitat 

autoritzada. La liquidació i l’ingrés s’han d’efectuar mitjançant autoliquidació 

en la forma i els terminis que s’estableixin per reglament. 

»Article 3bis.4-7. Gestió 

»La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justí-

cia.» 

 

 

1. Es deroga l’apartat 1.3.2 de l’article 4.2-4 de la Llei de taxes i preus públics. 

2. Es deroga l’apartat 1.3.3 de l’article 4.2-4 de la Llei de taxes i preus públics. 

3. Es modifica l’apartat 1.3.5 de l’article 4.2-4 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, que resta redactat de la manera següent:  

«1.3.5. Duplicat de certificats d’inscripció i de baixa: 7,35 euros.» 

4. Es modifica l’apartat 1.3.6 de l’article 4.2-4 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, que resta redactat de la manera següent:  

«1.3.6. Inscripció de maquinària agrícola, arrossegada o suspesa: equips de 

distribució de fertilitzants i equips de tractaments per a l’aplicació de produc-

tes fitosanitaris, equips d’aplicació de fitosanitaris instal·lats en aeronaus, 
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hivernacles, en altres locals tancats o a l’aire lliure, equips per al treball de sòl, 

equips de sembra, i la resta de maquinària agrícola: 7,35 euros.» 

 

1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 4.3-5 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«5. Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) per 

a èquids de criança i renda:  

»5.1. Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) 

per a èquids de criança i renda: 9,15 euros. 

»5.2 Per l’expedició d’un duplicat o renovació del document d’identificació 

equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda i per a èquids de races 

autòctones catalanes registrades: 16.25 euros. 

»En cas que el duplicat del DIE comporti un canvi de titular previ: 30,00 euros. 

»5.3. Per la modificació de dades del document d’identificació equina (DIE o 

passaport) per a qualsevol tipus d’èquid: 2,60 euros. 

»Si la modificació consisteix en el canvi de titularitat dels èquids per una ex-

plotació equina d’operadors comercials o de producció/reproducció, la taxa és 

de 2,60 euros pel primer animal i de 0,20 euros per la resta.» 

2. S’afegeix un apartat, el 13, a l’article 4.3.5 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, amb el text següent:  

«13. Per la realització de controls veterinaris als operadors de productes des-

tinats a l’alimentació animal i que estiguin relacionats específicament amb la 

exportació d’aquests productes: 100,00 euros.» 

3. S’afegeix un apartat, el 14, a l’article 4.3.5 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, amb el text següent:  

«14. Pels drets de l’examen relatiu a l’habilitació de veterinaris per a emetre 

atestacions sanitàries respecte a productes destinats a l’alimentació animal o 

subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SAN-

DACH) amb destinació a l’exportació: 50,00 euros.» 

4. S’afegeix un apartat, el 15, a l’article 4.3-5 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, amb el text següent:  

«15. Pel subministrament de la tuberculina necessària per a la realització de la 

intradermotuberculinització (IDT) exigida per a exportar bestiar a països ter-

cers: vial de 50 dosis, 7 euros.» 

5. Es modifica l’article 4.3-6 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 4.3-6. Bonificacions 

»L’import de les taxes pels serveis a què fa referència l’apartat 2.1 de l’article 

4.3-5 es redueix en un 30% en el cas que les persones interessades presentin 

la sol·licitud d’extensió de la documentació sanitària de trasllat, pels mitjans 

telemàtics específics establerts pel departament competent en matèria de ra-

maderia i sanitat animal, i en un 50% si la tramitació la duen a terme els vete-

rinaris habilitats per a fer-ho o si la tramitació la fan directament els ramaders 

telemàticament per al trasllat de bestiar a altres comunitats autònomes amb 

què s’hagi acordat aquesta possibilitat.» 
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1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 4.4-5 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«3. Anàlisis serològiques i mostres procedents de teixits i fluids animals: 

»3.1. Aglutinació: 2 euros. 

»3.2. Precipitació: 3 euros. 

»3.3. Fixació del complement: 5 euros. 

»3.4. ELISA: 6 euros. 

»3.5. Immunodifusió en agar-gel: 8 euros. 

»3.6. Immunohistoquímic: 14 euros. 

»3.7. Immunotransferència (immunoblotting): 10 euros. 

»3.8. Serumneutralització: 10 euros. 

»3.9. Aïllament i identificació bacteriològics en mostres procedents de teixits 

o fluids animals: 25 euros. 

»3.10. Diagnòstic diferencial avortaments: 20 euros. 

»3.11. Determinació de resistència antimicrobiana: 25 euros. 

»3.12. Reacció en cadena per la polimerasa (PCR): 15 euros. 

»3.13. Paràsits en femtes (coprològic): 15 euros. 

»3.14. Identificació de varroasi: 0,5 euros. 

»3.15 Identificació i recompte de Nosema spp: 2 euros. 

»3.16 Identificació de Tropilaelaps spp: 0,10 euros. 

»3.17 Identificació d’Aethina tumida: 0,10 euros.» 

2. S’afegeixen els apartats 6.5 i 6.6 a l’article 4.4-5 de la Llei de taxes i preus 

públics, amb la redacció següent:  

«6.5. Anàlisi del bacteri Xanthomonas arboricola pv pruni en aplicació del 

programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material ve-

getal: 5,80 euros. 

»6.6. Anàlisi del bacteri Erwinia amylovora en aplicació del programa d’au-

tocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5,80 euros.»  

3. S’afegeix l’article 4.4-7 al capítol IV del títol IV de la Llei de taxes i preus 

públics, amb la redacció següent:  

«4.4-7. Bonificacions 

»L’import de les taxes pels serveis a què fa referència el punt 3 de l’article 

4.4-5, quan una persona, física o jurídica, sol·licita d’una vegada la realització 

d’un nombre de determinacions, està subjecte a les bonificacions següents:  

»a) D’1 a 10 determinacions: 0%. 

»b) D’11 a 25 determinacions: 25%. 

»c) De 26 a 100 determinacions: 50%. 

»d) Més de 100 determinacions: 60%. 

»e) A les sol·licituds d’anàlisis en sanitat animal per l’assistència als certà-

mens ramaders definits en els apartats d.2 a d.5 de l’article 2 del Decret 

83/2012, del 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions 

d’animals vius a Catalunya, s’aplica un descompte del 50%.» 
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Es deroga el capítol V del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la verificació del compliment de les bones pràc-

tiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre pro-

ductes agroalimentaris i de la inspecció per a la verificació del compliment de 

les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics amb pro-

ductes agroalimentaris. 

 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 4.15-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«3. La quota de la taxa en el registre de transportistes i mitjans de transport 

d’animals vius és:  

»a) Transportistes:  

»– 20 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció inicial, la tramitació 

de la sol·licitud de la inscripció per a la modificació de les dades registrals del 

transportista i per l’emissió de duplicats de l’autorització de transportista. 

»– 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció de renovació. 

»b) Mitjans de transport per carretera:  

»– 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció inicial, per la modi-

ficació de les dades registrals dels mitjans de transport que fan trajectes de 

durada igual o superior a vuit hores i per l’emissió de duplicats dels certificats 

d’aprovació dels mitjans de transport. 

»– 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció de renovació dels 

mitjans de transport que fan trajectes de durada igual o superior a vuit hores. 

»c) Vaixells de transport d’animals:  

»– 600 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció inicial del vaixell. 

»– 600 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció de renovació. 

»– 150 euros per l’emissió de duplicats dels certificats d’aprovació dels vai-

xells.» 

 

1. Es modifica l’article 4.16-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 4.16-1. Fet imposable 

»Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació del pla de gestió de les 

dejeccions ramaderes o la modificació del pla.» 
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2. Es modifica l’article 4.16-2 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 4.16-2. Subjecte passiu 

»És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica titular d’un pla de 

gestió de les dejeccions ramaderes, corresponent a una o diverses explotacions 

ramaderes.» 

3. Es modifica l’article 4.16-3 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 4.16-3. Acreditament 

»La taxa s’acredita en el moment en què es presenta a l’Administració com-

petent el pla de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació. S’ha 

de fer efectiva en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la 

presentació.» 

4. Es modifica l’article 4.16-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 4.16-4. Quota 

»La quota de la taxa és:  

»1.1. Per les explotacions ramaderes incloses en l’annex I de la Llei 20/2009, 

del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 200 eu-

ros. 

»1.2. Per les explotacions ramaderes incloses en l’annex II de la Llei 20/2009, 

del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 100 eu-

ros. 

»1.3. Per la resta d’explotacions ramaderes: 30 euros. 

»En el cas d’un pla conjunt de gestió de les dejeccions ramaderes, la quota és 

la que resulta d’aplicar els criteris anteriors en funció del nombre d’explotaci-

ons de cada tipus que modifiquen aspectes dins del pla de gestió.» 

 

 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 5.1-5 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«Article 5.1-5. Quota 

»2. La quota de la taxa en el supòsit d’emissió d’informes o peticions diverses 

d’informació és la següent:  

»a) Emissió d’informes:  

»a.1. Amb caràcter general: 100 euros. 

»a.2. Si els informes s’emeten en el marc de la legislació urbanística aplicable: 

300 euros. 

»a.3. Si els informes s’emeten en actuacions urbanístiques per a aprovar pro-

jectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, en el 

marc legal determinat per l’article 48.1.e del text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol: 100 euros. 

»b) Respostes a peticions d’informació:  
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»b.1. Si la petició d’informació es refereix a memòries, apèndixs o annexos: 

100 euros. 

»b.2. Si la petició es refereix a models matemàtics, les quotes són les següents:  

»Modelització hidrològica: 1.500 euros. 

»Modelització hidràulica: 750 euros.» 

 

1. Es modifica l’article 5.2-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 5.2-1. Fet imposable 

»1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’accés a les infraestructures de 

sanejament en alta existents, o a les previstes en el programa de sanejament 

d’aigües residuals urbanes o en l’instrument de planificació hidrològica vi-

gent, amb relació a les actuacions urbanístiques següents:  

»a) De nova urbanització. 

»b) De reforma o renovació de la urbanització, quan comportin un increment 

de generació d’aigües residuals, sigui com a conseqüència d’una major edifi-

cabilitat o densitat de l’ús urbanístic o com a conseqüència d’un canvi de l’ús 

urbanístic. 

»c) De canvis en el sòl no urbanitzable que impliquin un increment d’aigües 

residuals. 

»2. Resten exempts del pagament de la taxa els supòsits d’accés a les infraes-

tructures de sanejament existents o previstos en la planificació amb relació a 

actuacions urbanístiques en sectors pendents de regularitzar-se des d’abans de 

l’aprovació del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005.» 

2. Es modifica l’article 5.2-3 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 5.2-3. Acreditament 

»1. [Esmena TRANSACCIONAL 61092-1 amb l’esmena 64] La taxa s'acre-

dita en el moment d'emissió de l'informe favorable de l'Agència Catalana de 

l'Aigua sobre la solució de sanejament col·lectiva proposada en el projecte 

d'urbanització de l'actuació urbanística corresponent, o en l’actuació propo-

sada en sòl no urbanitzable si l’execució material no comporta un projecte 

d’urbanització. L'Agència, juntament amb l’informe, comunica la liquidació, 

amb un termini de pagament d’un any a comptar des del dia següent al de la 

notificació. 

»2. En el moment de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de 

quedar provat que el subjecte passiu ha abonat la taxa a l'Agència. 

»3. Per als casos d’actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable ha de que-

dar provat que el subjecte passiu ha abonat la taxa a l’Agència en el moment 

de l’emissió de la llicència d’obres municipal.» 

3. [Prové, en part, de la DT 2] Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 

5.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactada de la manera se-

güent, amb el benentès que els valors per al càlcul de la quota són aplicables 

a les liquidacions que no hagin esdevingut fermes a la data d’entrada en vigor 

d’aquesta modificació:  

«b) Ús de col·lectors en alta existents (C): C = 28 * HE * L 
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»Essent (L) la longitud de xarxa en alta existent utilitzada, expressada en qui-

lòmetres, des de la connexió al sistema fins l’EDAR, i (HE) els habitants equi-

valents dels nous desenvolupaments, segons les expressions següents, calcu-

lats a partir del nombre de parcel·les o d’habitacions que es construiran, en 

cas de desenvolupaments residencials, el nombre d’hectàrees netes (en el cas 

de planejament industrial i terciari) i el punt de connexió a sistema de saneja-

ment en alta:  

Residencial 2,6  

Industrial 60 Habitants equivalents per hectàrea neta 

Terciari 50 Habitants equivalents per hectàrea neta» 

 

4. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 5.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

amb el text següent:  

«4. En el cas d’increments d’edificabilitat amb augment de càrrega o cabal del 

sistema de sanejament, en cas de sectors pendents de regularitzar-se ja con-

nectats a sistema de sanejament públic, la quota correspon a les quantitats re-

sultants de l’increment.» 

5. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 5.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

amb el text següent:  

«5. La gestió i recaptació d’aquesta taxa es pot delegar en l’ens gestor del 

sistema de sanejament, en les condicions i amb l’abast que es determinin per 

reglament.» 

 

 

Es deroga el capítol III del títol VI del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la verificació prèvia a l’emissió de valors que 

seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Ca-

talunya. 

 

1. Es modifica l’article 6.5-3 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 6.5-3. Acreditament 

»La taxa s’acredita amb la realització de la valoració. L’acreditament del pa-

gament de la taxa s’exigeix com a condició prèvia per a admetre a tràmit la 

sol·licitud de valoració.» 

2. S’afegeix un article, el 6.5-5, a la Llei de taxes i preus públics, amb el text 

següent:  

«Article 6.5-5. Autoliquidació i pagament 
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»1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació i s’ha de fer efectiva mitjan-

çant l’ingrés corresponent. 

»2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del de-

partament competent en matèria tributària.» 

 

 

Es modifica l’article 8.6-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat 

de la manera següent:  

«Article 8.6-4. Quota 

»L’import de la quota correspon als conceptes següents:  

»1. Fotocòpies en blanc i negre: 0,10 euros. 

»2. Impressions d’imatges digitals  

»2.1. A 300 punts per polzada (ppp), en paper fotogràfic digital, en blanc i 

negre o en color:  

»Mida DIN A4: 9,90 euros. 

»Mida DIN A3: 11,55 euros. 

»2.2. A 150 punts per polzada (ppp) o 72 punts per polzada (ppp), en paper 

normal, en blanc i negre o en color:  

»Mida DIN A4: 0,25 euros. 

»Mida DIN A3: 0,65 euros. 

»Mida DIN A2: 2,05 euros. 

»Mida DIN A1: 4 euros. 

»Mida DIN A0: 6,55 euros. 

»3. Digitalització 

»3.1. Digitalització en blanc i negre o en color tramesa per Internet 

»1 imatge a 300 ppp: 2 euros. 

»3.2. Digitalització en blanc i negre o color tramesa per Internet 

»1 imatge a 150 o 72 ppp (JPEG o PDF): 0,15 euros. 

»4. Reproduccions de documents audiovisuals trameses per Internet 

»Per un minut seleccionat: 2,35 euros. 

»Duplicació per cada 30 minuts: 14,60 euros. 

»5. Reproduccions d’enregistraments sonors trameses per Internet 

»Per un minut seleccionat: 1,10 euros. 

»Duplicació, per cada 30 minuts: 8,80 euros. 

»6. Tarifes per a usos comercials de les reproduccions  

»En el cas que l’usuari o la usuària destini les reproduccions de documents a 

un ús comercial, ha de pagar a l’arxiu corresponent, a més de les tarifes de 

reproducció, les que estableix aquest apartat, si n’és titular dels drets d’explo-

tació. Si el contracte de cessió de drets d’explotació a l’arxiu corresponent 

estableix alguna remuneració per a l’autor o l’autora del document, l’usuari o 

la usuària ha de satisfer aquesta remuneració directament a l’autor o l’autora. 

»6.1. Fotografia, documentació textual i documentació gràfica 
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»Ús editorial i exposicions: 30 euros. 

»Pàgines web: 30 euros. 

»Produccions audiovisuals: 45 euros. 

»Ús publicitari: 150 euros. 

»6.2 Imatge mòbil, audiovisual 

»Ús editorial i exposicions: 60 euros/minut. 

»Pàgines web: 60 euros/minut. 

»Produccions audiovisuals: 75 euros/minut. 

»Ús publicitari: 150 euros/minut. 

»6.3. So 

»Ús editorial i exposicions: 30 euros/minut. 

»Pàgines web: 30 euros/minut. 

»Produccions audiovisuals: 45 euros/minut. 

»Ús publicitari: 75 euros/minut. 

»A les entitats sense ànim de lucre se’ls aplicarà un descompte del 25% en les 

taxes per a usos comercials. 

»7. Despeses per tramesa de material 

»A petició de l’usuari o la usuària, s’envien les reproduccions per correu amb 

acusament de recepció. En aquest supòsit, l’usuari o la usuària ha d’abonar les 

despeses de tramesa d’acord amb les tarifes postals vigents.» 

 

S’afegeix un capítol, el XII, al títol VIII de la Llei de taxes i preus públics, 

amb el text següent:  

«Capítol XII. Taxa per la utilització d’espais en immobles de domini públic 

adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites a aquest 

departament 

»Article 8.12-1. Fet imposable 

»1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d’espais en immobles 

de domini públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats ads-

crites a aquest departament. 

»2. El fet imposable inclou la realització de sessions o reportatges fotogràfics; 

vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges; enregistraments sonors, con-

certs i altres activitats similars als immobles a què fa referència l’apartat 1. 

»3. No forma part del fet imposable la utilització comercial o d’un altre tipus 

de les fotografies, de les filmacions o dels enregistraments, que s’ha de regir 

per la normativa específica. 

»Article 8.12-2. Subjecte passiu 

»Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·li-

citen les utilitzacions que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

»Article 8.12-3. Exempcions 

»Resten exempts del pagament de la taxa els departaments de l’Administració 

de la Generalitat i els seus organismes autònoms. 

»Article 8.12-4. Acreditament 
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»La taxa s’acredita en el moment que s’autoritza la utilització de l’espai cor-

responent, però el pagament de la quota es pot diferir al moment de la utilit-

zació efectiva. 

»Article 8.12-5. Quota 

»1. L’import de la taxa ha de resultar de l’aplicació dels elements i els criteris 

següents:  

»a) La rellevància social de l’espai i la connexió de l’acte o de l’activitat amb 

les atribucions pròpies del Departament de la Presidència o de les entitats ads-

crites a aquest departament. 

»b) La incidència en la difusió pública dels valors vinculats a les atribucions 

pròpies del Departament de la Presidència o de les entitats adscrites. 

»c) El predomini de les finalitats socials o comercials de l’acte o l’activitat 

que s’hi ha de dur a terme. 

»d) La durada, en hores per dia, de la utilització de l’espai. 

»e) La dimensió de l’acte o l’activitat atenent el volum de públic assistent. 

»2. La identificació dels espais susceptibles d’utilització en els immobles de 

domini públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats ads-

crites, i l’establiment i la modificació de les quanties de la quota s’efectuen 

mitjançant ordre del conseller de la Presidència, d’acord amb el procediment 

establert en la normativa en matèria d’elaboració de disposicions reglamentà-

ries, i amb l’informe previ favorable de la Intervenció Delegada. En la docu-

mentació que acompanya l’expedient s’ha de justificar que les quanties pro-

posades resulten de l’aplicació dels criteris establerts per l’apartat 1 i que 

compleixen el principi d’equivalència a què fa referència l’article 1.2-8. 

»Article 8.12-6. Bonificacions 

»Poden gaudir d’una bonificació del 50% de la quota resultant les entitats del 

sector públic de l’Administració de la Generalitat i d’una bonificació del 20% 

de la quota resultant les entitats privades sense ànim de lucre, sempre que no 

percebin cap ingrés com a conseqüència de la utilització de l’espai en l’immo-

ble adscrit al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites a aquest 

departament.» 

 

 

1. Es modifica la lletra g de l’apartat 3 de l’article 9.2-3 de la Llei de taxes i 

preus públics, que resta redactada de la manera següent:  

«g) Els alumnes que tinguin concedida una beca per a estudis d’idiomes per 

part de l’Administració pública competent en la matèria. Si un alumne es ma-

tricula de dos o més idiomes, l’exempció només abasta l’idioma per al qual 

s’ha concedit la beca. L’exempció només es concedirà per al mateix curs aca-

dèmic per al qual s’ha concedit la beca. 

»A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumne ha d’abonar la 

taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de 

la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançat el proce-

diment de devolució d’ingressos indeguts.» 
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2. Es deroga la lletra h i el darrer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9.2-3 de 

la Llei de taxes i preus públics. 

 

Es deroga el capítol III del títol IX del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola 

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 

 

Es deroga el capítol IX del títol IX del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola 

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en els 

ensenyaments de grau i de màster adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació 

Superior. 

 

 

Es modifica l’article 10.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent, amb el benentès que les taxes per la inscripció de 

l’existència, modificació i extinció de les parelles estables i per l’emissió de 

certificacions del Registre de parelles estables de Catalunya no seran exigibles 

fins que no s’hagin adoptat les solucions tecnològiques que corresponguin per 

a la liquidació de la taxa i no s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Genera-

litat de Catalunya la resolució del titular del departament competent en matèria 

de justícia que informi sobre el mitjà telemàtic de pagament i fixi la data a 

partir de la qual s’exigirà la taxa: [Esmena 1386 (part del text d’aquest encap-

çalament prové del darrer paràgraf del present art. 36)] 

«Article 10.1-4. Quota 

»Les quotes de les taxes són:  

»1. Fundacions  

»Inscripció de fundacions: 98,30 euros. 

»Modificació d’estatuts: 50 euros. 

»Modificació del patronat: 28 euros. 

»Delegacions de facultats: 54,60 euros. 

»Inscripció de fons especials: 54,60 euros. 

»Modificació de fons especials: 54,60 euros. 

»Fusió i escissió: 82 euros. 

»Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen a Catalunya regulades 

per altres lleis de fundacions diferents del llibre tercer del Codi civil de Cata-

lunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 

d’abril: 81,90 euros. 
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»Autorització d’actes amb contingut econòmic: 109,20 euros. 

»Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 16,40 euros per exercici. 

»Revisió de comptes anuals: 77 euros. 

»Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros. 

»Emissió de llistats: 10,95 euros. 

»Declaració responsable: 41 euros. 

»2. Associacions i federacions  

»Inscripció d’associacions o federacions: 60,10 euros. 

»Instrucció de l’expedient de declaració d’utilitat pública: 98,30 euros. 

»Modificació d’estatuts: 32,80 euros. 

»Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 16,40 euros per exercici. 

»Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros. 

»Revisió de comptes de les associacions declarades d’utilitat pública: 77 eu-

ros. 

»Emissió de llistats: 10,95 euros. 

»Inscripció de delegació d’associació estrangera: 54,60 euros. 

»Transformació d’una associació en fundació: 55 euros. 

»3. Col·legis professionals i consells de col·legis  

»Inscripció d’òrgans de govern: 21,85 euros. 

»Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros. 

»Emissió de llistats: 10,95 euros. 

»Declaració d’adequació a la legalitat dels estatuts dels col·legis professionals 

i consells de col·legis de nova creació: 196,60 euros. 

»Declaració d’adequació a la legalitat de la modificació global dels estatuts 

dels col·legis professionals i consells de col·legis: 196,60 euros. 

»Declaració de l’adequació a la legalitat de la modificació parcial dels estatuts 

de col·legis professionals i consells de col·legis: 142 euros. 

»Declaració d’adequació a la legalitat dels reglaments de col·legis i consells 

de col·legis: 196,60 euros. 

»Declaració d’adequació a la legalitat de la modificació global dels reglaments 

de col·legis i consells de col·legis: 196,60 euros. 

»Declaració d’adequació a la legalitat de la modificació parcial dels regla-

ments de col·legis i consells de col·legis: 142 euros. 

»Delegació de funcions i apoderaments: 54,60 euros. 

»Obertura i tancament de delegacions territorials: 98,30 euros. 

»Fusió i escissió: 142 euros. 

»4. Acadèmies  

»Inscripció d’òrgans de govern: 21,85 euros. 

»Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros. 

»Emissió de llistats: 10,95 euros. 

»Declaració d’adequació a la legalitat dels estatuts i llurs modificacions: 142 

euros. 

»5. Mediació en l’àmbit del dret privat  

»Homologació de cursos de mediadors: 98,30 euros. 
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»Renovació de l’homologació: 54,60 euros. 

»6. Parelles estables  

»Inscripció de l’existència, modificació i extinció: 30 euros. 

»Emissió de certificacions: 11 euros.» 

La taxa per a la inscripció de l’existència, modificació, extinció i emissió de 

certificacions del Registre de parelles estables de Catalunya (...) [V. l’encap-

çalament del present art. 36] 

 

 

1. Es modifica el segon supòsit del punt 1.1 de l’article 12.2-4 de la Llei de 

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

«Porc senglar: 5 euros per temporada. 

»Caça menor: 5 euros per temporada.» 

2. Es modifica el segon supòsit del punt 1.2 de l’article 12.2-4 de la Llei de 

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

«Porc senglar: 10 euros per temporada. 

»Caça menor: 10 euros per temporada.» 

3. S’afegeix l’article 12.2-6 a la Llei de taxes i preus públics, amb la redacció 

següent:  

«Article 12.2-6. Exempcions 

»1. Els caçadors que participen en les caceres autoritzades excepcionalment 

per a capturar cérvols, daines i muflons dins de les zones de caça controlada 

per tal de controlar els danys que aquestes espècies han causat o poden causar 

resten exempts de pagar les quotes d’entrada i complementàries dels exem-

plars abatuts d’aquestes espècies. 

»2. Els caçadors que participen en les caceres autoritzades amb batudes per a 

capturar cabirols, cérvols, daines i muflons dins de les zones de caça contro-

lada per tal de controlar els danys que aquestes espècies han causat o poden 

causar resten exempts de pagar les quotes d’entrada i complementàries dels 

exemplars abatuts d’aquestes espècies.» 

 

1. Es deroga, del punt 1.1 de l’article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

el supòsit «Porc senglar i caça menor per a caçadors locals: 15 euros per tem-

porada». 

2. S’afegeix un supòsit al punt 1.1 de l’article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus 

públics, amb el text següent:  

«Caça menor per a caçadors locals: 5,00 euros per temporada.» 

3. Es modifica el punt 1.4 de l’article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«1.4. Isard:  

»Caça selectiva: 138,00 euros. 

»Caça de trofeu: 403,00 euros.» 



Dossier Ple 51 

 

194 

 

4. Es modifica el punt 1.7 de l’article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«1.7. Daina: 

»Caça selectiva:  

»De femelles i de mascles de primer any: 50,00 euros. 

»De mascles més grans d’un any: 98,00 euros. 

»Caça de trofeu: 300,00 euros.» 

5. Es modifica l’últim supòsit del punt 1.8 de l’article 12.3-4 de la Llei de 

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

«Caça de trofeu: 300,00 euros.» 

6. Es modifiquen els supòsits de caça selectiva de cabirol del punt 2.1 de l’ar-

ticle 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resten redactats de la ma-

nera següent:  

«2.1. Cabirol:  

»Caça selectiva per peça ferida o no cobrada: 40,00 euros. 

»Caça selectiva de femelles: 47,00 euros. 

»Caça selectiva de mascles: 96,00 euros. 

»Si la peça supera els 95 punts s’ha de valorar com a trofeu.» 

7. Es modifica el supòsit de caça selectiva d’isard del punt 2.2 de l’article 12.3-

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

«2.2. Isard:  

»Caça selectiva: 

»Per peça cobrada: 158,00 euros. 

»Per peça ferida o no cobrada: 143,00 euros. 

»Si la peça supera els 75 punts s’ha de valorar com a trofeu.» 

8. Es modifiquen el supòsits de caça selectiva de cérvol del punt 2.4 de l’article 

12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resten redactats de la manera 

següent:  

«2.4. Cérvol:  

»Caça selectiva de femelles i mascles de primer any: 

»Per peça cobrada: 58,00 euros. 

»Per peça ferida i no cobrada: 19,00 euros. 

»Caça selectiva de mascles de més d’un any. 

»Per peça cobrada fins a 75 punts: 95,00 euros. 

»Per peça cobrada entre 76 i 100 punts: 138,00 euros. 

»Per peça cobrada entre 101 i 140 punts: 350,00 euros. 

»Si la peça supera els 140 punts s’ha de valorar com a trofeu.» 

9. Es modifica el supòsit de caça selectiva de daina del punt 2.5 de l’article 

12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera se-

güent:  

«2.5. Daina:  

»Caça selectiva: 

»De femelles i de mascles de primer any: 69,00 euros. 

»De mascles de més d’un any: 137,00 euros.» 
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1. Es modifica l’article 12.4-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 12.4-1. Fet imposable 

»1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis adminis-

tratius inherents a l’expedició de la llicència que, d’acord amb la legislació 

vigent, és necessària per a practicar la immersió amb escafandre autònom i 

sense mitjans de respiració artificial a la reserva natural parcial marina de les 

Medes. 

»2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis in-

herents a l’amarratge d’embarcacions per a fer immersions o altres activitats 

recreatives a les boies instal·lades a la reserva natural parcial marina de les 

Medes.» 

2. Es modifica l’article 12.4-2 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 12.4-2. Subjecte passiu 

»Són subjectes passius de la taxa:  

»a) En el supòsit 1 de l’article 12.4-1, les persones físiques que practiquen 

l’activitat per a la qual se sol·licita l’expedició de la llicència. 

»b) En el supòsit 2 de l’article 12.4-1, les persones físiques que volen amarrar 

als punts d’amarratge habilitats per a les embarcacions d’usuaris particulars a 

la reserva natural parcial marina de les Medes i les empreses de transport de 

passatge que disposen de les autoritzacions necessàries per a gestionar aquesta 

activitat.» 

3. Es modifica l’article 12.4-3 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 12.4-3. Exempcions 

»Són exempts del pagament de la taxa:  

»a) Les immersions i l’amarratge fets en el marc de projectes de recerca, se-

guiment i monitoratge autoritzats per la Direcció General de Polítiques Am-

bientals i Medi Natural. 

»b) Les immersions i l’amarratge fets en compliment d’activitats promogudes 

per l’òrgan gestor de la reserva natural parcial marina de les Medes i zona 

perifèrica o per entitats externes que tinguin per objecte la promoció o la di-

fusió dels valors de l’espai i l’educació ambiental, sempre que no tingui fina-

litat lúdica o lucrativa. 

»c) El guiatge d’usuaris en les activitats d’immersió si aquest guiatge és obli-

gatori en el marc de l’activitat acomplerta. 

»d) L’amarratge fet per a les tasques de manteniment de boies.» 

4. Es modifica l’article 12.4-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 12.4-4. Acreditament 

»1. En el supòsit 1 de l’article 12.4-1, la taxa s’acredita en el moment de pre-

sentació de la sol·licitud de llicència, en el cas de sol·licitud efectuada per 

persones físiques. En el cas de sol·licitud de llicència efectuada per centres 

d’immersió que disposen d’autorització per a gestionar activitats per a la 
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pràctica d’immersió, la taxa s’acredita el primer dia de cada mes amb la liqui-

dació del còmput de llicències atorgades en el mes anterior. 

»2. En el supòsit 2 de l’article 12.4-1, la taxa s’acredita en el moment de pro-

duir-se l’amarratge o en el moment de presentar la sol·licitud de reserva 

d’amarratge en el cas d’empreses de transport de passatgers i en el cas d’abo-

naments anuals.» 

5. [Esmena 1432] Es modifica l’article 12.4-5 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 12.4-5. Quota 

»1. En el supòsit 1 de l’article 12.4-1, la quota per cada llicència és la següent:  

»a) Llicència d’immersió amb escafandre autònom: 5,10 euros per immersió. 

»b) Llicència d’immersió per mitjà de centres autoritzats per a la gestió d’ac-

tivitats d’immersió sense mitjans de respiració artificial: 2,90 euros per im-

mersió. 

»2. En el supòsit 2 de l’article 12.4-1, la quota per cada amarrament és la se-

güent:  

»a) Amarrament puntual a les boies destinades a usuaris particulars:  

»1. Boia vermella o taronja, embarcacions amb una eslora de fins a 9 m: 8 € 

per mig dia (des de la sortida del sol fins a les 14.00 h i des de les 14.00 h fins 

a la posta del sol). 

»2. Boia blanca, embarcacions amb una eslora d’entre 9 i 16 m: 12 € per mig 

dia (des de la sortida del sol fins a les 14.00 h i des de les 14.00 h fins a la 

posta del sol). 

»b) Amarrament anual a les boies destinades a usuaris particulars:  

»1. Boia vermella o taronja, embarcacions amb una eslora de fins a 9 m: 102 

€ anuals. 

»2. Boia blanca, embarcacions amb una eslora d’entre 9 i 16 m: 122 € anuals. 

»Aquesta modalitat no garanteix l’ús de la boia i l’amarrament està condicio-

nat a al fet que hi hagi boies disponibles. 

»c) Amarrament a les boies destinades a empreses de transport de passatgers:  

»1. Boia Cr1, embarcacions amb una eslora inferior a 12 m: 20 € per una re-

serva de 30 minuts. 

»2. Boia Cr2, embarcacions amb una eslora d’entre 12 i 25 m: 80 € per una 

reserva de 30 minuts.» 

6. Es modifica l’article 12.4-6 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 12.4-6. Afectació 

»La taxa té caràcter finalista i els ingressos que en deriven s’afecten al finan-

çament del cost dels serveis prestats a la reserva natural parcial marina de les 

Medes i zona perifèrica.» 

 

Es modifica l’article 12.5-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 12.5-4. Quota 
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»La quota de la taxa és:  

»Pel permís d’un dia: 133,95 euros. 

»Per cada dia de més: 89,35 euros. 

»Per grups fins a 6 persones, durant 2 h: 133,95 euros.» 

 

Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 12.7-5 de la Llei de taxes i 

preus públics, que resta redactada de la manera següent:  

«b) Parcs eòlics: 0,80 euros/m2/any.» 

 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 12.13-3 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. S’estableix una bonificació del 75% sobre les quotes establertes per l’arti-

cle 12.13-5 per als establiments que disposin del certificat de registre al sis-

tema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS) i del 

50% per als establiments adherits al Programa d’acords voluntaris per a la 

reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat. 

Aquestes bonificacions no tenen caràcter acumulatiu.» 

 

1. Es modifica l’article 12.15-3 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 12.15-3– Acreditament 

»La taxa s’acredita en el moment de l’atorgament de l’autorització d’emissi-

ons de gasos amb efecte d’hivernacle i és exigible per endavant en el moment 

en què es formula la sol·licitud.» 

2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 12.15-4 de la Llei de taxes i preus 

públics, amb el text següent:  

«3. S’estableix una bonificació del 50% sobre les quotes per als establiments 

que disposin del certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediam-

biental de la Unió Europea (EMAS) i per als establiments adherits al Programa 

d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hi-

vernacle de la Generalitat. Aquestes bonificacions no tenen caràcter acumula-

tiu.» 

 

S’afegeix un punt, l’1.3bis, a l’article 12.19-1 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, amb el text següent:  

«1.3bis. Cabirol mascle» 
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Es deroga el capítol XX del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per l’expedició de l’autorització de captura en viu 

d’ocells fringíl·lids per a l’activitat tradicional de concursos de cant i de les 

anelles oficials que acompanyen l’autorització. 

 

S’afegeix un article, el 12.21-5, a la Llei de taxes i preus públics, amb el text 

següent:  

«Article 12.21-5. Bonificacions 

»S’estableix una bonificació del 75% sobre les quotes establertes per l’article 

12.21.4 per als establiments que disposin del certificat de registre al sistema 

de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS) i del 50% 

pels establiments adherits al Programa d’acords voluntaris per a la reducció 

d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat. Aquestes bo-

nificacions no tenen caràcter acumulatiu.» 

 

Es modifica l’article 12.25-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 12-25.4. Quota 

»a) La quota per cada autorització, revisió i canvi substancial és de 629,13 

euros. 

»b) La quota per cada canvi no substancial és de 315,48 euros.» 

 

Es modifica l’article 12.26-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 12-26.4. Quota 

»a) La quota per cada tramitació de notificació d’emissions i canvi substancial 

és de 135,96 euros. 

»b) La quota per cada canvi no substancial de la notificació d’emissions és de 

72,35 euros.» 
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Es deroga el capítol II del títol XIII del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per a l’acreditació, la renovació i la verificació del 

funcionament correcte de laboratoris d’assaig per al control de qualitat. 

 

Es deroga el capítol III del títol XIII del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per a la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges. 

 

 

1. Es modifica l’apartat 1.1 de l’article 14.1-4 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, que resta redactat de la manera següent:  

«1.1. Certificat d’ús i assaig metrològic i les modificacions i renovacions cor-

responents: la quota és de 709,80 euros per model o família de tipus.» 

2. Es deroga l’apartat 1.2 de l’article 14.1-4 de la Llei de taxes i preus públics. 

3. Es modifica l’apartat 1.4 de l’article 14.1-4 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, que resta redactat de la manera següent:  

«1.4. Laboratoris de contrastació de metalls preciosos:  

»1.4.1. Autorització de laboratoris de metalls preciosos: la quota és de 284,00 

euros. 

»1.4.2. Modificació de l’autorització de laboratoris de metalls preciosos: la 

quota és de 194,00 euros. 

»1.4.3. Renovació de l’autorització de laboratoris de metalls preciosos: la 

quota és de 92,00 euros.» 

4. Es modifica l’apartat 1.5 de l’article 14.1-4 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, que resta redactat de la manera següent:  

«1.5. Designació d’organismes notificats, organismes de control metrològic i 

organismes autoritzats de verificació metrològica i les modificacions corres-

ponents:  

»1.5.1. Designació d’organismes notificats, organismes de control metrològic 

i organismes autoritzats de verificació metrològica i llur inscripció al Registre 

de control metrològic: la quota és de 1.801,80 euros. 

»1.5.2. Modificació d’organismes notificats, organismes de control metrolò-

gic i organismes autoritzats de verificació metrològica i llur inscripció al Re-

gistre de control metrològic: la quota és de 1.515,70 euros.» 

5. Es modifica l’apartat 1.7.2 de l’article 14.1-4 de la Llei de taxes i preus 

públics, que resta redactat de la manera següent:  
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«1.7.2. Feta per un organisme autoritzat de verificació metrològica: la quota 

de tramitació és de 2,20 euros per instrument de mesura.» 

6. S’afegeix un epígraf, el 5.2bis, a l’apartat 5 de l’article 14.1-4 de la Llei de 

taxes i preus públics, amb el text següent:  

«5.2bis. Certificats de conformitat en matèria de productes industrials. 

»5.2bis.1. Certificat de conformitat ADR per a vehicles d’importació: la quota 

és de 213,00 euros. 

»5.2bis.2. Certificat de conformitat ATP per a vehicles o contenidors d’im-

portació:  

»– Per a sol·licituds de vehicles o d’un contenidor: la quota és de 139,00 euros. 

»– Per a sol·licituds en sèries de contenidors de fins a 10: la quota és de 139,00 

euros, més 66,00 euros per contenidor a partir del segon contenidor. 

»– Per a sol·licituds en sèries de contenidors de més de 10 unitats: la quota és 

de 733,00 euros, més 36,00 euros per contenidor a partir de l’onzè contenidor. 

»5.2bis.3. Certificat de conformitat a requisits reglamentaris: la quota és de 

153,00 euros. 

»5.2bis.4. Certificat de conformitat de producció: la quota és de 63,00 euros.» 

7. Es deroga l’apartat 5.3.4 de l’article 14.1-4 de la Llei de taxes i preus pú-

blics.  

 

Es modifica la taula de l’article 14.4-4 de la Llei de taxes i preus públics amb 

l’addició d’un nou àmbit reglamentari:  

 

 Àmbit reglamentari ·lació  

AR-11 
de protecció contra incen-
dis 

 M 

 

 

1. Es modifica la quota variable de la lletra a de l’article 14.14-4 de la Llei de 

taxes i preus públics, que resta redactada de la manera següent:  

«Quota variable: 371,30 euros per supòsit accidental quantificat que generi 

efectes associats a la zona d’intervenció a l’exterior dels límits de l’establi-

ment amb un màxim de 17.» 

2. Es modifica la quota variable de la lletra c de l’article 14.14-4 de la Llei de 

taxes i preus públics, que resta redactada de la manera següent:  

«Quota variable: 415,00 euros per supòsit accidental quantificat que generi 

efectes associats a la letalitat de l’1% a l’exterior dels límits de l’establiment 

amb un màxim de 17.» 
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1. [Prové de l’apartat següent] Es deroga l’apartat 4.4 de l’article 15.1-4 de la 

Llei de taxes i preus públics. 

2. [Esmena 1407] Es modifica l’apartat 11.1 de l’article 15.1-4 de la Llei de 

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

«11.1. Per assaigs previs d’homologació de màquines recreatives dels tipus B 

i C: 367,30 euros.» 

 

 

1. Es modifica l’article 16.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 16.1-4. Quota 

»L’import de la quota és:  

»De dia (de les 6 h a les 22 h):  

»1. Temps màxim (1/2 h):  

»Turismes: 0 euros. 

»Motos: 0 euros. 

»Furgonetes: 0 euros. 

»Autocars: 35 euros. 

»2. Temps màxim (tot el dia):  

»Turismes: 6,5 euros. 

»Motos: 3,5 euros. 

»Furgonetes: 15 euros. 

»Autocars: 65 euros. 

»3. Temps màxim (3 dies):  

»Turismes: 10,5 euros. 

»Motos: 7,5 euros. 

»Furgonetes: 20 euros. 

»Autocars: 70 euros. 

»4. Temps màxim (7 dies):  

»Turismes: 11,5 euros. 

»Motos: 9,5 euros. 

»Furgonetes: 25 euros. 

»Autocars: 80 euros. 

»5. Temps màxim (15 dies):  

»Turismes: 13 euros. 

»Motos: 11,5 euros. 
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»Furgonetes: 30 euros. 

»Autocars: 90 euros. 

»6. Temps màxim (30 dies):  

»Turismes: 18 euros. 

»Motos: 15 euros. 

»Furgonetes: 35 euros. 

»Autocars: 98 euros. 

»7. Temps màxim (60 dies):  

»Turismes: 21 euros. 

»Motos: 18 euros. 

»Furgonetes: 40 euros. 

»Autocars: 100 euros.» 

2. Es modifica la lletra c de l’apartat 3 de l’article 16.1-5 de la Llei de taxes i 

preus públics, que resta redactada de la manera següent:  

«c) Els autocars i les furgonetes que fan ús dels serveis de visites culturals i 

hoteleria dins del recinte del monestir de Montserrat gaudeixen d’una bonifi-

cació màxima de 35 euros per autocar i de 8,5 euros per furgoneta. Aquesta 

bonificació no és acumulable a altres.» 

3. Es modifica la lletra d de l’apartat 3 de l’article 16.1-5 de la Llei de taxes i 

preus públics, que resta redactat de la manera següent:  

«d) Gaudeixen d’una bonificació de 90 minuts per vehicle (cotxe o moto) les 

persones que s’acreditin com a «Amics de Montserrat». Aquesta bonificació 

no és acumulable a altres.» 

4. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 16.1-5 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, amb el text següent:  

«4. Resten exempts de pagament els vehicles estacionats acreditats amb tar-

geta d’aparcament individual o de transport col·lectiu per a persones amb mo-

bilitat reduïda.» 

 

 

Es modifica l’article 17.1-3 de la Llei de taxes i preus públics, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 17.1-3. Exempcions 

»S’estableixen les exempcions següents del pagament de la taxa establerta en 

l’apartat 2 de l’article 17.1-1:  

»a) Pels drets d’examen per a l’obtenció dels títols per a l’exercici de l’activi-

tat professional nauticopesquera i de busseig que requereixen un examen únic 

a les persones que pertanyen als col·lectius següents:  

»a.1) Empleats públics al servei de l’Administració de la Generalitat de Cata-

lunya que requereixen aquestes titulacions per al desenvolupament de llur 

tasca. 

»a.2) Persones que participen en cursos de caràcter social establerts així en el 

Pla de formació anual de l’Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de 

Catalunya que aprova el director general de Pesca i Afers Marítims. 
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»a.3) Persones que accedeixen al cursos de mariner/a pescador/a organitzats 

per l’Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya conjunta-

ment amb les confraries de pescadors de Catalunya. 

»b) Per l’expedició o renovació de títols i targetes d’identitat professional per 

a l’exercici de l’activitat nauticopesquera i de busseig a les persones que per-

tanyen als col·lectius següents:  

»b.1) Empleats públics al servei de l’Administració de la Generalitat de Cata-

lunya que requereixen aquestes titulacions per al desenvolupament de la seva 

tasca. 

»b.2) Persones que han d’expedir o renovar titulacions de cursos fets a l’Ins-

titut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, i les persones que 

estant en possessió d’altres titulacions volen obtenir, per convalidació, la titu-

lació de mariner/a pescador/a per a exercir l’activitat professional a Catalu-

nya.» 

 

 

1. Es modifica l’article 18.2-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 18.2-1. Fet imposable 

»Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves convocades 

per la direcció general competent en matèria de política lingüística per a l’ob-

tenció de l’habilitació per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llen-

gües al català.» 

2. Es modifica l’article 18.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 18.2-4. Quota 

»La quota de la taxa és:  

»1. Proves per a l’obtenció de l’habilitació per a la traducció jurada: 96 euros. 

»2. Proves per a l’obtenció de l’habilitació per a la interpretació jurada: 96 

euros.» 

 

1. Es modifica el títol de la taxa regulada pel capítol III del títol XVIII de la 

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

«Taxa per la tramitació de l’habilitació per a la traducció o interpretació jura-

des del català a una altra llengua i viceversa i la inscripció al Registre de tra-

ductors i intèrprets jurats.» 

2. Es modifica l’article 18.3-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  
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«Article 18.3-1. Fet imposable 

»Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de l’habilitació per a la 

traducció o interpretació jurades del català a una altra llengua i viceversa i, si 

és el cas, la inscripció al Registre de traductors i intèrprets jurats, que no siguin 

conseqüència de la superació de les proves de traducció i interpretació jurades 

de la direcció general competent en matèria de política lingüística.» 

3. Es modifica l’article 18.3-2 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 18.3-2. Subjectes passius 

»Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l’habili-

tació per a la traducció o interpretació jurades.» 

 

 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 20.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«5. Quan els serveis a què fa referència l’apartat 3 de l’article 20.1-1 es trami-

ten per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 100% de la quota que 

correspongui segons els apartats anteriors.» 

 

 

1. Es modifica l’article 21.1-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.1-1. Fet imposable 

»1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que du a terme el De-

partament de Salut o l’ens competent dels serveis següents:  

»a) Control sanitari oficial en matèria de protecció de la salut. 

»b) Elaboració d’estudis i informes tècnics, inclosos els preceptius per a la 

resolució d’autoritzacions sanitàries o per a la inscripció en registres oficials. 

»c) Tramitació administrativa de procediments en matèria de protecció de la 

salut. 

»d) Emissió de certificats, incloses les verificacions que corresponguin. 

»2. Els serveis consignats en l’apartat 1 es presten per a acomplir els actes o 

activitats següents:  

»a) Les actuacions periòdiques de control sanitari de les indústries, els esta-

bliments, els serveis, les instal·lacions i els productes. 

»b) Els controls extraordinaris d’establiments, serveis, instal·lacions i produc-

tes motivats per la investigació d’alertes sanitàries, brots i denúncies, i també 

per la verificació oficial del compliment de requeriments, mesures cautelars, 
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mesures correctores, pròrrogues d’autoritzacions condicionals i resposta a re-

sultats no conformes en plans de mostratge, inclosa la verificació de reexpe-

dicions o retorns de mercaderies del mercat internacional. 

»c) L’autorització sanitària per al funcionament d’indústries, establiments, la-

boratoris, serveis o instal·lacions, i les seves modificacions posteriors per re-

forma, ampliació, trasllat o canvi de titular, entre altres. 

»d) Les anotacions o qualsevol acte d’inscripció en els registres oficials rela-

tius a la salut ambiental i alimentària i, en general, a l’àmbit de la protecció de 

la salut. 

»e) L’expedició dels certificats sanitaris derivats de les activitats de control 

sanitari i dels registres, anotacions i autoritzacions esmentats, inclosos els cer-

tificats de salut pública exigits en el comerç internacional d’aliments. 

»3. El control sanitari oficial a què es refereix aquest article exclou el control 

oficial ante mortem i post mortem dels animals sacrificats a l’escorxador i el 

control oficial post mortem dels animals presentats a inspecció en establiments 

de manipulació de caça, i també el control de les carns manipulades en sales 

d’especejament, que es refereixen en el capítol VII .» 

2. Es modifica l’article 21.1-2 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.1-2. Subjecte passiu 

»1. Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques, públi-

ques o privades, en interès de les quals es presten els serveis. 

»2. En el cas de les actuacions de control descrites en la lletra b de l’apartat 2 

de l’article 21.1-1, es considera subjecte passiu de la taxa la persona física o 

jurídica que amb la seva actuació ha causat els fets que motiven els controls 

extraordinaris.» 

3. Es modifica l’article 21.1-3 de la Llei de taxes i preus públics (...) [Esmena 

1436] 

4. Es modifica l’article 21.1-4 de la Llei de taxes i preus públics (...) [Esmena 

1436] 

5. Es modifica l’article 21.1-5 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.1-5. Quota 

»1. L’import de la quota pels serveis de tramitació d’actuacions administrati-

ves obligades per la normativa vigent és el següent:  

»a) Per la tramitació d’autoritzacions sanitàries d’establiments o empreses, se-

guides d’inscripció inicial en registre oficial o de modificacions de dades re-

gistrals, que comportin control sanitari en el domicili de la indústria, establi-

ment o servei: 141,20 euros. 

»b) Per la tramitació d’autoritzacions sanitàries d’establiments o empreses que 

comportin control sanitari en el domicili de la indústria, establiment o servei: 

131,40 euros. 

»c) Per la tramitació de la inscripció inicial d’establiments o empreses en re-

gistre oficial o de modificacions de dades registrals que comportin un estudi 

de caràcter tècnic, sense activitat de control sanitari in situ: 61,70 euros. 

»d) Per la tramitació d’autoritzacions sanitàries d’establiments o empreses que 

comportin un estudi de caràcter tècnic, sense activitat de control sanitari in 

situ: 61,70 euros. 
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»e) Per la tramitació d’anotacions o modificacions en registres oficials sense 

l’existència d’un acte d’autorització o estudi tècnic: 9,85 euros. 

»f) Per la realització d’estudis i informes tècnics diferents als de les lletres c i 

d, entre els quals els relatius als productes alimentaris: 51,35 euros per in-

forme. 

»g) Per la validació de les comunicacions de posada en el mercat de productes 

alimentaris: 61,70 euros per producte. 

»h) Per l’emissió de certificats sanitaris oficials, a petició de l’interessat, que 

provenen d’arxius i registres del Departament de Salut, o de l’ens competent, 

que no requereixi verificació oficial in situ: 14,50 euros per cada producte 

certificat. 

»Si es tracta de certificats sanitaris oficials referits a establiments: 14,50 euros 

per cada establiment certificat. 

»i) Per l’emissió de certificats sanitaris oficials que requereixen una verifica-

ció oficial en el domicili de la indústria, establiment o servei: 66,05 euros. Si 

en un mateix acte de verificació oficial in situ s’emeten diversos certificats, el 

primer liquida una quota de 66,05 euros; els successius, emesos en el mateix 

acte oficial, 14,50 euros. 

»Si l’emissió de certificats es duu a terme en el transcurs d’actuacions de con-

trol oficial ordinàries i planificades, dins de l’horari previst de prestació del 

servei ordinari, i sense constituir l’activitat principal de l’actuació, la quota 

que es liquida és de 14,50 euros. 

»S’entenen inclosos en aquest supòsit els certificats emesos, durant l’horari i 

jornada establerts, pels veterinaris oficials adscrits a determinats establiments 

amb presència permanent. 

»j) Per l’emissió de duplicats de documents oficials, o declaracions escrites: 

14,50 euros per document o declaració. 

»Un cop feta l’actuació de control oficial a què fan referència les lletres a i b 

, si s’ha de dur a terme alguna actuació de control sanitari addicional in situ 

per a l’atorgament de l’autorització plena o, com a conseqüència de mancan-

ces en el compliment de tots els requisits necessaris, aquesta liquida una taxa 

addicional d’acord amb l’import establert en l’apartat 2.a. 

»En el cas que es facin simultàniament dues actuacions administratives o més 

de les establertes en les lletres a, b, c, d, i e d’aquest punt, en interès del mateix 

sol·licitant, i el contingut de l’acte s’entengui com a unitari, es cobra la quota 

d’un sol acte, atenent a un mateix cost del servei. 

»2. L’import de la quota pels serveis de control oficial obligats per la norma-

tiva vigent és el següent:  

»a) Per actuació de control sanitari o inspecció periòdica planificada derivada 

dels programes de control oficial: 59,50 euros per cada actuació. 

»b) Per actuació de control sanitari extraordinària sobre establiments, serveis, 

instal·lacions i productes, amb desplaçament in situ a l’indret objecte de l’ac-

tuació: 157,80 euros. 

»c) Per actuació de control sanitari motivada per inclusió en llistes per a l’ex-

portació a països tercers: 157,80 euros per cada actuació. 

»d) Per actuació de control sanitari periòdica i planificada, derivada dels pro-

grames de control oficial exigibles per a l’exportació a països tercers, addici-

onals als requisits comunitaris: 99,80 euros per cada actuació. 
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»3. Als efectes del que estableix aquest capítol, l’actuació de control sanitari 

no solament és l’acte realitzat in situ a les instal·lacions o als processos de 

fabricació o manipulació, sinó que també comprèn, d’acord amb la normativa 

europea que regula el control oficial, la presa de mostres, la revisió documen-

tal i qualsevol altra actuació de comprovació d’aspectes relacionats amb la 

protecció de la salut de la població. 

»La quota corresponent als serveis analítics taxats per raó d’activitat de labo-

ratori, establerta al capítol XV, no es considera inclosa en l’actuació de control 

sanitari, a la qual s’afegeix quan s’escaigui.» 

 

 

Es deroga el capítol IV del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions adminis-

tratives i d’inspecció dels centres, els serveis i els establiments sociosanitaris. 

 

1. Es modifica l’article 21.7-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.7-1. Fet imposable 

»1. Constitueix el fet imposable de la taxa la realització dels controls sanitaris 

oficials concretats en la normativa vigent sobre prevenció, eliminació o reduc-

ció de riscos per a les persones provinents de les carns destinades a consum 

humà obtingudes en escorxadors, sales d’especejament i establiments de ma-

nipulació de caça. 

»2. Als efectes del que estableix aquest capítol, es considera assimilable a 

l’activitat d’escorxador, l’activitat dels establiments de sacrifici de palmípedes 

destinats a la producció de fetges grassos. 

»3. El control oficial a què es refereix l’apartat 1 es concreta en les actuacions 

següents:  

»a) El control oficial ante mortem i post mortem dels animals sacrificats a 

l’escorxador; el control oficial post mortem dels animals presentats a inspec-

ció en establiments de manipulació de caça, i el control oficial de les carns 

manipulades en sales d’especejament. 

»b) El control de determinades substàncies i residus en els animals i llurs pro-

ductes, en la forma establerta per la normativa vigent. 

»4. No es consideren inclosos en el fet imposable d’aquesta taxa els supòsits 

establerts en el capítol I, que meritaran igualment la taxa corresponent, quan 

es produeixin les circumstancies allà establertes.» 

2. Es modifica l’article 21.7-2 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.7-2. Subjecte passiu 

»1. Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques 

o jurídiques operadores o explotadores responsables de les activitats que es 
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fan en escorxadors, sales d’especejament, establiments de manipulació de 

caça, que són objecte de control, d’acord amb el fet imposable regulat per 

l’article 21.7-1. 

»2. En tot cas, tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les 

comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, 

constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’im-

posició. 

»3. Són responsables subsidiàries del deute tributari les persones físiques o 

jurídiques, públiques o privades, propietàries dels immobles o instal·lacions 

utilitzats com a escorxadors que no exerceixen per a si mateixes l’activitat 

comercial. 

»4. En les activitats objecte d’aquesta taxa, els obligats a pagar-la no la poden 

fer repercutir sobre aquell per a qui s’efectua l’activitat objecte de control, 

llevat que es tracti de l’actuació regulada per la lletra b de l’apartat 3 de l’ar-

ticle 21.7-1 corresponent a la investigació de residus que s’especifica en cada 

cas en la quota de sacrifici. 

»La repercussió s’ha de fer per mitjà d’una factura o document substitutiu que 

s’expedeixi a l’interessat per les activitats prestades.» 

3. Es modifica l’article 21.7-3 de la Llei de taxes i preus públics (...) [Esmena 

1437] 

4. Es modifica l’article 21.7-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.7-4. Quota 

»1. Les quotes totals de sacrifici, pels controls en els escorxadors, amb relació 

a cada animal sacrificat són les següents:  

»Bovins  

»Bovins pesats: 6,732995 euros per animal (0,481872 euros per investigació 

de residus). 

»Bovins joves: 2,693199 euros per animal (0,332689 euros per investigació 

de residus). 

»Solípedes / èquids: 4,039797 euros per animal (0,279882 euros per investi-

gació de residus). 

»Porcins  

»Porcins de 25 kg o més en canal: 1,346598 euro per animal (0,139940 euros 

per investigació de residus). 

»Porcins de menys de 25 kg en canal: 0,673300 euros per animal (0,038286 

euros per investigació de residus). 

»Ovins, cabrum i altres remugants  

»Ovins, cabrum i altres remugants de 12 kg o més en canal: 0,336649 euros 

per animal (0,036965 euros per investigació de residus). 

»Ovins, cabrum i altres remugants de menys de 12 kg: 0,201990 euros per 

animal (0,011882 euros per investigació de residus). 

»Ratites  

»Estruços, emús i nyandús: 0,673300 euros per animal (0,038286 euros per 

investigació de residus). 

»Aviram i conills  
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»Ocells del gènere Gallus i pintades: 0,006733 euros per animal (0,001320 

euros per investigació de residus). 

»Ànecs i oques: 0,013466 euros per animal (0,002641 euros per investigació 

de residus). 

»Galls dindi: 0,033665 euros per animal (0,002641 euros per investigació de 

residus). 

»Conills de granja: 0,006733 euros per animal (0,001320 euros per investiga-

ció de residus). 

»Guatlles i perdius: 0,002508 euros per animal (0,000508 euros per investiga-

ció de residus). 

»La quota per les operacions de control de determinades substàncies i la in-

vestigació de residus en animals vius destinats al sacrifici i de les carns inclo-

ses en l’objecte d’aquesta taxa, practicades segons els mètodes d’anàlisi esta-

blerts per les reglamentacions tecnicosanitàries relatives a la matèria, dictades 

per l’Estat o catalogades de compliment obligat en virtut de normes de la Unió 

Europea, està inclosa en la totalitat de la quota de sacrifici establerta anterior-

ment, en la qual figura de manera indicativa i desglossada la quantia que per-

tany a aquest concepte. 

»Les operacions de control i investigació de residus es poden portar a terme 

de manera aleatòria. El mostreig aleatori pot ocasionar que, durant un període, 

en alguns establiments no es recullin mostres. 

»Malgrat això, si l’execució del pla establert per la normativa vigent es fa 

efectiva amb caràcter general, el fet imposable establert per aquestes disposi-

cions s’entén que s’ha produït. 

»2. Per als controls sanitaris fets en les sales d’especejament s’apliquen les 

quotes establertes en l’apartat 2.a de l’article 21.1-5. 

»No obstant, si la sala d’especejament és adjacent o annex a un establiment 

escorxador o de manipulació de caça, i la seva activitat es du a terme de ma-

nera integrada i simultània amb l’activitat d’aquest, les quotes meritades 

s’acumulen i només es percep taxa per l’activitat que té un import superior. 

»A l’efecte del que disposa aquest article, es considera que les dues activitats 

adjacents o annexes es fan de manera integrada i simultània quan es duen a 

terme en el mateix domicili industrial, coincidint en el temps i controlades 

oficialment pel mateix equip d’inspecció. 

»3. Per als controls fets en els establiments de manipulació de caça:  

»Caça menor de ploma: 0,006733 euros per animal. 

»Caça menor de pèl: 0,013466 euros per animal. 

»Verros: 2,019898 euros per animal. 

»Remugants: 0,673300 euros per animal.» 

5. Es modifica l’article 21.7-5 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.7-5. Deduccions 

»1. En el cas dels escorxadors i dels establiments de manipulació de caça, els 

subjectes passius es poden aplicar, si escau, amb relació a les quotes establer-

tes per l’article 21.7-4, les deduccions següents:  

»a) Deducció per horari regular diürn:  
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»La deducció es pot aplicar quan en el període impositiu el subjecte passiu ha 

portat a terme l’activitat entre les 6.00 h i les 22.00 h de dilluns a divendres 

laborables. 

»S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 25% 

sobre la quota corresponent a l’activitat duta a terme dins de l’horari i els dies 

fixats. 

»b) Deducció per personal propi de suport al control oficial:  

»La deducció es pot aplicar quan el subjecte passiu, d’acord amb la seva acti-

vitat i amb la normativa vigent, posa personal propi a disposició del control 

oficial fent tasques de suport a la inspecció, a càrrec seu i en la forma establerta 

en punt 3 de l’article 18 del Reglament 625/2017, del Parlament Europeu i del 

Consell, del 15 de març. 

»S’estableix com a import de la deducció l’aplicació de l’11% sobre la quota 

que s’ha de liquidar. 

»c) Deducció per suport instrumental al control oficial:  

»La deducció es pot aplicar quan l’establiment posa a disposició dels serveis 

d’inspecció el material i els equipaments apropiats per a dur a terme les acti-

vitats de control específiques en les mateixes instal·lacions. Aquesta dotació 

instrumental es concreta en un espai de treball degudament condicionat, equi-

pament, eines i material d’oficina i comunicacions. 

»L’autoritat sanitària que duu a terme els controls oficials establerts com a fet 

imposable per l’article 21.7-1 ha de fixar els criteris d’aplicació d’aquesta de-

ducció i detallar el contingut d’aquest suport instrumental, i també les seves 

característiques i prestacions. 

»S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 20% 

sobre la quota que s’ha liquidar. 

»d) Deducció per activitat planificada i estable:  

»La deducció es pot aplicar quan els subjectes passius que porten a terme l’ac-

tivitat de sacrifici disposen en llur producció d’un sistema de planificació i 

programació i el porten a la pràctica de manera efectiva, la qual cosa permet 

als serveis d’inspecció conèixer el servei que cal prestar amb una anticipació 

mínima de setanta-dues hores, a fi de preveure els recursos i optimitzar-ne 

l’organització. 

»S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 25% 

sobre la quota que s’ha de liquidar. 

»2. Les deduccions que correspongui es poden aplicar de manera additiva, 

només per la part de la producció que reuneixi les condicions objecte de la 

deducció, i amb un límit màxim del 56% de la quota. 

»3. L’autoritat sanitària que duu a terme els controls oficials establerts com a 

fet imposable per l’article 21.7-1 pot dur a terme activitats de verificació per 

a comprovar que es compleixen les condicions que habiliten l’aplicació de les 

deduccions establertes en el punt 1.» 

6. Es deroga l’article 21.7-6 («Acumulació de quotes») de la Llei de taxes i 

preus públics. 

6 bis. Es modifica l’article 21.7-7 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent: 
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«Article 21.7-7. Liquidació de la taxa i ingrés 

»1. La liquidació i l’ingrés de la taxa en les quotes establertes pels apartats 1 i 

3 de l’article 21.7-4 han d’ésser efectuats pel subjecte passiu mitjançant auto-

liquidació. 

»2. El termini impositiu és el trimestre natural i la presentació de l’autoliqui-

dació i ingrés al Departament de Salut o ens competent s’ha d’efectuar durant 

els quinze dies següents a la data de finalització del trimestre corresponent. 

»3. La liquidació de les quotes establertes en l’apartat 2 de l’article 21.7-4 no 

és objecte d’autoliquidació, sinó que es duu a terme seguint el mateix proce-

diment que s’aplica als fets imposables les quotes dels quals queden establer-

tes amb caràcter general en l’article 21.1-5.2.a.» 

7. Es modifica l’article 21.7-8 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 21.7-8. Obligació de registre 

»1. Els escorxadors i els establiments de manipulació de caça subjectes a con-

trol oficial han de portar un registre diari que doni compliment a la legislació 

vigent i que reculli totes les operacions que afecten la taxa. Hi han de constar 

els animals sacrificats amb el nombre, la data i l’horari de les operacions i el 

pes dels animals, d’acord amb la tipologia establerta per aquesta llei. Així ma-

teix, hi ha de constar el registre de les repercussions, amb indicació expressa 

de la persona repercutida. 

»2. L’autoritat sanitària ha de fixar els criteris que cal considerar en la confec-

ció d’aquest registre, i també el format que ha de tenir.» 

11. [Esmena 1439] Es deroga l’article 21.7-11 de la Llei de taxes i preus pú-

blics. 

 

Es deroga el capítol XIII del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·li-

cituds d’autorització per a l’elaboració i el control de fórmules magistrals i 

preparats oficinals per encàrrec d’una oficina o un servei de farmàcia que no 

disposi dels mitjans necessaris. 

 

Es deroga el capítol XIV del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa pels serveis de tramitació i resolució dels expedi-

ents d’autorització administrativa d’instal·lació, modificació i trasllat dels ser-

veis farmacèutics en centres l’activitat principal dels quals no és sanitària. 
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Es deroga el capítol XVI del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la prestació de serveis per l’Institut d’Estudis 

de la Salut. 

 

Es deroga el capítol XVII del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per altres actuacions sanitàries. 

 

Es deroga el capítol XXVI del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i 

preus públics, que regula la taxa pel servei d’emissió del certificat d’habilita-

ció en la professió sanitària. 

 

 

1. S’afegeix una lletra, la f, a l’article 22.3-1 de la Llei de taxes i preus públics, 

amb el text següent:  

«f) Autorització de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria 

de protecció civil.» 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 22.3-2 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. Són subjectes passius de la taxa, pel que fa a les lletres b i f de l’article 

22.3-1, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació de les 

activitats administratives de la Direcció General de Protecció Civil del Depar-

tament d’Interior que constitueixen el fet imposable.» 

3. S’afegeix una lletra, la f, a l’article 22.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

amb el text següent:  

«f) Acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria 

de protecció civil: 389,65 euros.» 

 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 22.6-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«4. La taxa establerta per la lletra b de l’apartat 1 es redueix d’un 50% si l’au-

toescola acredita que disposa del distintiu de qualitat en els centres de forma-

ció viària, d’acord amb el Decret 189/2015, del 25 d’agost, pel qual s’estableix 

el procediment d’acreditació de les escoles particulars de conductors com a 

centres de formació de qualitat.» 
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Es deroga el capítol VII del títol XXIV del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per l’emissió de certificacions d’acreditació de la 

inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. 

 

 

Es deroga el capítol IX del títol XXV del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la tramitació d’expedients d’expropiació for-

çosa. 

 

Es deroga el capítol XIII del títol XXV del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per la tramitació de concessions en el domini públic 

portuari. 

 

Es deroga el capítol XII del títol XXV del text refós de la Llei de taxes i preus 

públics, que regula la taxa per l’execució d’obres i instal·lacions en la franja 

de servei nàutic de les marines interiors de les urbanitzacions maritimoterres-

tres. 

 

 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 26.2-3 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent:  

«1. Estan exempts d’aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de 

llur situació, els subjectes passius si la concessió d’autorització de treball és 

per a un període igual o inferior a sis mesos.» 

2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 26.2-3 de la Llei de taxes i preus pú-

blics, amb el text següent:  
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«3. Estan exemptes d’aquesta taxa les autoritzacions sol·licitades per a perso-

nes menors d’edat no acompanyades sobre les quals un servei de protecció de 

menors tingui la tutela legal, la custòdia, la protecció provisional o la guarda.» 

3. [Esmena TRANSACCIONAL 61091 amb l’esmena 4] S’afegeix un apartat, 

el 4, a l’article 26.2-3 de la Llei de taxes i preus públics, amb el text següent: 

«4. Estan exemptes d’aquesta taxa les autoritzacions per a persones que l’any 

fiscal anterior a la sol·licitud no hagin tingut ingressos superiors al 30.000€.» 

 

Es modifica l’epígraf del capítol V del títol XXVI de la Llei de taxes i preus 

públics, que resta redactat de la manera següent:  

«Capítol V. Taxes pels serveis prestats pel Registre General de Cooperatives 

de Catalunya i el Registre Administratiu de Societats Laborals» 

 

Es modifica l’article 26.5.5 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redac-

tat de la manera següent:  

«Article 26.5.5. Quota 

»Les quotes de les taxes són les següents:  

»1. Cooperatives. 

»1.1. Inscripció de constitució de cooperatives: 66,00 euros. 

»1.2. Inscripció per la transformació d’una societat en cooperativa: 66,00 eu-

ros. 

»1.3. Reactivació d’una cooperativa: 66,00 euros. 

»1.4. Emissió de certificació negativa de denominació de la societat coopera-

tiva o, si escau, de la resolució corresponent: 15,25 euros. 

»1.5. Pròrroga de la certificació de denominació: 3,35 euros. 

»1.6. Emissió de certificats de dades registrals, notes simples i còpies certifi-

cades: 15,25 euros per certificat, nota simple o còpia certificada. 

»1.7. Lliurament dels comptes anuals en paper: 5,55 euros per exercici. 

»1.8. Lliurament dels comptes anuals en suport telemàtic: 3,35 euros per exer-

cici. 

»1.9. Legalització de llibres: 2,25 euros per cada volum de llibre. 

»1.10. Emissió de llistes en paper: 5,55 euros. 

»1.11 Emissió de llistes en suport telemàtic: 3,35 euros. 

»1.12 Modificació d’estatuts: 24,30 euros. 

»1.13 Transformació en un altre tipus de societat: 24,30 euros. 

»1.14 Fusió o escissió de cooperatives: 24,30 euros. 

»1.15 Creació, supressió, modificació o trasllat del web corporatiu: 24,30 eu-

ros. 

»1.16 Dissolució de la cooperativa: 24,30 euros. 

»1.17 Liquidació de la cooperativa: 24,30 euros. 

»1.18 Dissolució i liquidació de la cooperativa: 24,30 euros. 
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»1.19 Nomenament i/o cessament de càrrecs socials, directius i/o gerencials 

i/o altres òrgans: 41,95 euros. 

»1.20 Presentació de comptes anuals: 24,30 euros per exercici. 

»1.21 Nomenament i cessament d’auditor: 11,05 euros. 

»1.22 Delegació de facultats i/o apoderaments que no derivi del cessament 

d’un càrrec directiu o gerencial: 24,30 euros. 

»1.23 Alta o baixa d’una secció de crèdit: 24,30 euros. 

»2. Societats laborals. 

»2.1. Inscripció de la constitució d’una societat laboral: 22,10 euros. 

»2.2. Inscripció de l’adquisició o pèrdua de la condició de societat laboral: 

22,10 euros. 

»2.3. Modificació d’estatuts: 22,10 euros. 

»2.4. Transmissió d’accions i participacions: 11,05 euros. 

»2.5. Transformació de societat laboral limitada en societat anònima limitada: 

11,05 euros. 

»2.6. Transformació de societat anònima laboral en societat limitada laboral: 

11,05 euros. 

»2.7. Dissolució: 11,05 euros. 

»2.8. Liquidació: 11,05 euros. 

»2.9. Dissolució i liquidació: 11,05 euros. 

»2.10. Fusió o escissió: 22,10 euros. 

»2.11. Emissió de certificats de dades registrals, notes simples i còpies certi-

ficades: 5,55 euros per cada certificat, nota simple o còpia certificada. 

»2.12. Emissió de llistes en paper: 5,55 euros. 

»2.13. Emissió de llistes en suport telemàtic: 3,35 euros.» 

 

 

Es deroga el capítol I del títol XXVI bis del text refós de la Llei de taxes i 

preus públics, que regula la taxa pels drets d’inscripció a les proves d’habili-

tació de guia de turisme de Catalunya que convoca la Direcció General de 

Turisme, i d’ampliació d’idiomes. 

 

Es deroga el capítol II del títol XXVI bis del text refós de la Llei de taxes i 

preus públics, que regula la taxa pels drets de renovació o emissió de duplicats 
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del carnet acreditatiu de l’habilitació de guia de turisme de Catalunya i pel 

reconeixement d’habilitacions de guies de turisme expedides per altres comu-

nitats autònomes de l’Estat espanyol o organismes oficials d’altres estats 

membres de la Unió Europea per la via de les pràctiques professionals. 

 

 

 

Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2020, l’article únic de la Llei 

24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost so-

bre la renda de les persones físiques, que resta redactat de la manera següent:  

«Article únic. Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 

físiques 

»S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físi-

ques següent: 

 

Base liquidable 
Fins a (euros) 

Quota íntegra 
(euros) 

Resta base liquida-
ble 

Fins a (euros) 
Tipus aplicable 
Percentatge (%) 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50 

90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50 

120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50 

175.000,00 36.433,31 En endavant 25,50» 

 

 

Amb efectes de l’1 de gener de 2020, i en els termes de l’article 46.1.a de la 

Llei 22/2009, del 18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finançament 

de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia 

i es modifiquen determinades normes tributàries, s’estableix l’import per al 

mínim personal següent:  

a) El mínim del contribuent és, amb caràcter general, de 5.550 euros anuals. 

b) Si la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del contribuent és 

igual o inferior a 12.450 euros, el mínim del contribuent és de 6.105 euros 

anuals. 
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1. Es modifica l’article 26 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 

l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera se-

güent:  

«Article 26. Regla de manteniment 

»El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicio-

nat al manteniment dels béns adquirits en el patrimoni de l’adquirent durant 

els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que dins aquest termini 

mori l’adquirent o els béns siguin adquirits a títol gratuït per la Generalitat o 

per un ens local territorial de Catalunya.» 

1 bis. [Prové de l’ap. 6] [Esmena 1413] [El contingut d’aquesta secció afegida 

de nou a la Llei 19/2010 és objecte de la sol·licitud de dictamen al CGE (FJ2)] 

S’afegeix una secció, la novena, al capítol únic del títol II de la Llei 19/2010, 

amb el text següent:  

«Secció novena. Donacions fetes per entitats sense finalitat de lucre 

»Article 56 bis. Supòsit d’aplicació 

»1. En les donacions, i en la resta de transmissions lucratives entre vius que hi 

siguin equiparables, rebudes de fundacions i d’associacions de règim general, 

hagin estat o no declarades d’utilitat pública, inscrites en els registres de fun-

dacions i d’associacions adscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats 

Jurídiques del Departament de Justícia, o en registres anàlegs d’altres admi-

nistracions públiques, el contribuent pot aplicar a la base imposable una re-

ducció del 95%. 

»2. Resten excloses de l’aplicació de la reducció a què fa referència l’apartat 

1:  

»a) Les donacions rebudes de les entitats inscrites en el cens d’associacions i 

fundacions vinculades a partits polítics vinculat al registre esmentat en l’apar-

tat 1 i d’entitats anàlogues inscrites en altres administracions públiques. 

»b) Les donacions rebudes de partits polítics, d’associacions religioses o es-

portives i de les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en registres 

específics de la Generalitat o d’altres administracions públiques. 

»c) Les donacions de béns immobles. 

»Article 56 ter. Requisits  

»1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es 

compleixin els requisits següents:  

»a) L’entitat donant ha d’estar inscrita en el registre corresponent amb una 

antelació mínima de dos anys a la realització de la donació i estar operativa 

des que es va constituir. A més, les fundacions i les associacions declarades 

d’utilitat pública han d’estar al corrent de la presentació dels comptes anuals 

als registres corresponents. 

»b) La donació s’ha de fer dins el marc de les finalitats pròpies de l’entitat 

donant i s’ha de formalitzar en document públic o privat, atorgat pel donant i 

el donatari, en el termini d’un mes a comptar del lliurament de la cosa o quan-

titat. Aquest document ha de contenir com a mínim la informació següent:  

»1r. La identificació de l’entitat donant (denominació, NIF, domicili social i 

número en el registre d’entitats corresponent). 
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»2n. La identificació del donatari (nom i cognoms, NIF o NIE i domicili fis-

cal). 

»3r. L’àmbit d’actuació o finalitats de l’entitat, d’acord amb els seus estatuts. 

»4t. La cosa o quantitat objecte de la donació. 

»5è. El motiu de la donació i les finalitats o els usos als quals el donatari ha 

d’aplicar la cosa o quantitat. 

»6è. La previsió expressa, si escau, de la reversió parcial de l’excés no aplicat 

pel donatari a la finalitat o l’ús esmentats en el punt 5è. 

»c) Si es tracta d’una donació de diners, el lliurament s’ha de fer per una de 

les dues vies següents:  

»1r. Per transferència bancària a un compte nominatiu del donatari, que ha de 

destinar la totalitat de la donació a les finalitats establertes en el document a 

què fa referència la lletra b, en el termini de sis mesos a comptar de la data 

d’aquest document, ampliable per sis mesos més per causa justificada i degu-

dament acreditada. 

»2n. Per transferència directa de l’entitat donant al compte bancari del creditor 

del donatari per la prestació de serveis o lliurament de béns dels quals aquest 

hagi estat beneficiari que restin emparats en el document de la donació a què 

fa referència la lletra b. 

»2. Llevat del supòsit que estableix el paràgraf següent, l’incompliment per 

part del donatari de l’aplicació de la cosa o quantitat rebuda a les finalitats o 

els usos recollits en el document a què fa referència la lletra b comporta la 

pèrdua total de la reducció, amb aplicació dels interessos de demora correspo-

nents i sens perjudici dels recàrrecs i les sancions que puguin resultar aplica-

bles d’acord amb la normativa tributària general. 

»Si un cop efectuada la donació resulta que és excessiva, en termes quantita-

tius o temporals, i el donatari retorna aquest excés a l’entitat donant perquè 

així ho estableix expressament el document de donació a què fa referència el 

punt 6è de la lletra b, el contribuent pot demanar la rectificació de l’autoliqui-

dació amb devolució, si escau, de la part de la quota que representa aquest 

excés, amb l’acreditació prèvia del retorn a l’entitat d’aquest excés per qual-

sevol mitjà de prova admès en dret. 

»3. El termini per a presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost és d’un 

mes a comptar de la data de lliurament de la cosa o quantitat.» 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 57 de la Llei 19/2010, que resta redactat 

de la manera següent:  

«2. Per a poder aplicar la tarifa que estableix l’apartat 1, la donació entre vius, 

o el negoci jurídic equiparable, s’ha d’haver formalitzat en escriptura pública 

o sentència judicial. Si l’escriptura no és requisit de validesa, cal que l’atorgant 

o atorgants l’elevin a públic:  

»a) En el termini d’un mes a comptar de la data de lliurament del bé. 

»b) En el cas del negoci jurídic equiparable, en el termini d’un mes a comptar 

de la celebració del negoci. 

»La tarifa que estableix l’apartat 1 no és aplicable als negocis jurídics a què fa 

referència la lletra e de l’article 12 del Reial decret 1629/1991, del 8 de no-

vembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i dona-

cions.» 



Dossier Ple 51 

 

219 

 

3. Es modifica l’article 58 de la Llei 19/2010, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 58. Quota tributària 

»La quota tributària per l’impost sobre successions i donacions s’obté aplicant 

a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s’in-

diquen a continuació, establerts en funció del patrimoni preexistent del con-

tribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l’article 2: 

  

Patrimoni preexistent (euros)  

Grups de parentiu 

I i II III IV 

De 0 a 500.000 1,0000 1,5882 2,0000 

De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000 

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000 

Més de 4.000.000,00 1,2000 1,5882 2,0000» 

 

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 58 bis de la Llei 19/2010, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«2. La resta de contribuents dels grups I i II poden aplicar la bonificació en el 

percentatge mitjà ponderat que resulti de l’aplicació per a cada tram de base 

imposable dels percentatges següents:  

»a) Per als contribuents del grup I: 

 

Base imposable 
Bonificació 

(%) 
Resta base imposa-

ble 
Bonificació marginal 

(%) 

0,00 0,00 100.000,00 99,00 

100.000,00 99,00 100.000,00 97,00 

200.000,00 98,00 100.000,00 95,00 

300.000,00 97,00 200.000,00 90,00 

500.000,00 94,20 250.000,00 80,00 

750.000,00 89,47 250.000,00 70,00 

1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00 

1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00 

2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00 

2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00 

3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00 
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»b) Per a la resta de contribuents del grup II: 

 

Base imposable 
Bonificació 

(%) 
Resta base imposa-

ble 
Bonificació marginal 

(%) 

0,00 0,00 100.000,00 60,00 

100.000,00 60,00 100.000,00 55,00 

200.000,00 57,50 100.000,00 50,00 

300.000,00 55,00 200.000,00 45,00 

500.000,00 51,00 250.000,00 40,00 

750.000,00 47,33 250.000,00 35,00 

1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00 

1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00 

2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00 

2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00 

3.000.000,00 28,92 en endavant 0,00» 

 

5. Es modifica l’apartat 4 de l’article 58 bis de la Llei 19/2010, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«4. Els contribuents dels grups I i II a què fa referència l’apartat 2 no tenen 

dret a la bonificació en el cas que optin per aplicar qualsevol de les reduccions 

i exempcions següents:  

»a) Les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena, llevat de la 

reducció per habitatge habitual establerta per la secció sisena, que és aplicable 

en tots els casos. 

»b) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei de l’Estat 19/1995, del 

4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries. 

»c) Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi 

que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats 

requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat 

del contribuent.» 

6. S’afegeix una Secció novena al capítol únic del títol II de la Llei 19/2010 

(...) [V. ap. 1 bis] 

 

 

1. S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’impost so-

bre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la modalitat de 

transmissions patrimonials oneroses, en les adquisicions d’habitatges que 

efectuen els promotors públics com a beneficiaris dels drets de tanteig i re-

tracte que exerceix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’acord amb el De-

cret Llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. 
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2. S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’impost so-

bre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la modalitat de 

transmissions patrimonials oneroses, en les adquisicions d’habitatges que 

efectuen els promotors socials sense ànim de lucre, homologats per l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya, per destinar-los a habitatge de protecció oficial 

de lloguer o cessió d’ús. 

 

1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que ha de cons-

tituir l’habitatge habitual d’una família monoparental és del 5%, sempre que 

es compleixin simultàniament els requisits següents:  

a) El subjecte passiu ha d’ésser membre de la família monoparental. 

b) [Esmena TRANSACCIONAL 61092-2 amb l’esmena 71] La suma de les 

bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents 

als membres de la família monoparental en la darrera declaració de l’impost 

sobre la renda de les persones físiques no ha d’excedir els 30.000 euros. 

Aquesta quantitat s’incrementa en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del 

nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una fa-

mília tingui la condició legal de família monoparental de categoria especial. 

2. Als efectes de l’aplicació del tipus impositiu fixat per l’apartat 1: 

a) S’entén que són famílies monoparentals les que s’ajusten a les determina-

cions de la normativa de desplegament de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de 

suport a les famílies. 

b) Es considera habitatge habitual el que s’ajusta a la definició i els requisits 

que siguin establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de 

les persones físiques. 

 

1. Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 13 de la Llei 31/2002, del 30 

de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la redacció donada per 

l’article 37 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, que resta redactat de la 

manera següent:  

«2. L’aplicació d’aquesta bonificació és provisional, per la qual cosa només 

cal que es faci constar en l’escriptura pública que l’adquisició de la finca 

s’efectua amb la finalitat de vendre-la a un particular per al seu ús com a ha-

bitatge. Per a l’elevació a definitiva, el subjecte passiu ha de justificar la venda 

posterior de la totalitat de l’habitatge i els seus annexos a una empresa que 

compleixi els mateixos requisits de l’apartat 1 o a una persona física per a 

cobrir les seves necessitats d’allotjament, en el termini de tres anys a comptar 

de l’adquisició. 

»3. Si no es produeix la transmissió a què es refereix l’apartat 2 dins el període 

assenyalat, o si es produeix però no s’ha efectuat a favor dels adquirents con-

crets que s’hi assenyalen, el subjecte passiu ha de presentar, dins el termini 

reglamentari de presentació, comptat des de l’endemà de la data final del ter-

mini fixat per l’apartat 2, o des de l’endemà de la data de la venda, respecti-

vament, una autoliquidació complementària sense bonificació i amb deducció 

de la quota ingressada, amb aplicació dels interessos de demora corresponents. 
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»4. Als efectes de l'aplicació de la bonificació, cal tenir en compte les regles 

especials següents: 

»a) Quan es transmetin habitatges que formin part d'una edificació sencera en 

règim de propietat vertical, la bonificació només és aplicable en relació amb 

la superfície que s'assigni com a habitatge en la divisió en propietat horitzontal 

posterior, i en resta exclosa la superfície dedicada a locals comercials. 

»b) La bonificació és aplicable a l’habitatge i al terreny en què es troba encla-

vat sempre que formin una mateixa finca registral i la venda posterior dins el 

termini fixat comprengui la totalitat de la finca. 

»c) En el cas d’adquisició de parts indivises, el dia inicial del termini a què fa 

referència l’apartat 2 és la data d’adquisició de la primera part indivisa. 

»d) Queden expressament excloses de l'aplicació d'aquesta bonificació: 

- Les adjudicacions d'immobles en subhasta judicial. 

- Les transmissions de valors que incorrin en els supòsits a què es refereix 

l'article 17.2 del text refós de la Llei de l'impost, aprovat pel Reial decret le-

gislatiu 1/1993, del 24 de setembre.» 

2. El termini de tres anys establert per l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 

31/2002, en la redacció que li dona l’apartat 1 del present article 69, no resulta 

aplicable als fets imposables acreditats abans de l’entrada en vigor de la llei 

present. 

 

1. Gaudeix d’una bonificació del 60% de la quota gradual d’actes jurídics do-

cumentats l’escriptura pública de constitució del règim de propietat horitzon-

tal per parcel·les, regulat per l’article 553-53 del llibre cinquè del Codi civil 

de Catalunya, en el supòsit dels polígons industrials i logístics. 

2. [Esmena 1440] Aquesta bonificació s’aplica a les escriptures públiques a 

què fa referència l’apartat 1 que s’atorguin fins al 31 de desembre de 2023. 

 

Gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota gradual de l’impost sobre 

actes jurídics documentats els instruments públics notarials en els quals es for-

malitzin els dipòsits d’arres penitencials a què fa referència l’article 621-8 del 

Codi civil de Catalunya, i també la resta de documents notarials que es puguin 

atorgar per a la seva cancel·lació registral. 

 

 

Es modifica l’article 21 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i 

financeres, en la redacció donada per la Llei 5/2017, del 28 de març, que resta 

redactat de la manera següent:  
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«Article 21. Obligació de presentació de documents als efectes de l’impost 

sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost so-

bre successions i donacions 

»La presentació dels documents dels fets imposables de l’impost sobre trans-

missions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre succes-

sions i donacions no és necessària si s’ha fet prèviament la tramesa de la de-

claració informativa de l’escriptura corresponent pel notari autoritzant, 

d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 12/2004, del 27 de 

desembre, de mesures financeres i la normativa de desplegament reglamentari 

corresponent.» 

 

En el supòsit de pèrdua del benefici fiscal per incompliment dels requisits a 

què està condicionat, l’obligat tributari, llevat que específicament s’estableixi 

una altra cosa, quan posteriorment a l’aplicació d’una exempció, deducció o 

qualsevol altre benefici fiscal es produeixi la pèrdua del dret a la seva aplicació 

per incompliment dels requisits a què estigui condicionat el seu gaudi defini-

tiu, ha de presentar i ingressar, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 

de la data en què s’ha produït l’incompliment, una autoliquidació complemen-

tària sense l’aplicació del benefici, i amb els interessos de demora correspo-

nents. 

Part segona. Mesures financeres 

 

 

1. S’afegeix un article, el 27 bis, al text refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb 

el text següent:  

«Article 27 bis 

»1. Els escenaris pressupostaris pluriennals són el marc de referència per a 

elaborar els pressupostos anuals. 

»2. Els escenaris pressupostaris pluriennals s’han d’elaborar d’acord amb la 

normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i han de deter-

minar els límits, referits als quatre exercicis següents, que l’acció del Govern 

ha de respectar en els casos en què les seves decisions tinguin incidència pres-

supostària. 

»3. Els escenaris pressupostaris pluriennals són formats per un escenari d’in-

gressos i un de despeses. L’estimació dels ingressos ha de recollir l’evolució 

tendencial de l’economia. L’escenari de despeses ha de contenir una evolució 

de les despeses coherent amb els objectius fiscals. 

»4. L’escenari de despeses a quatre anys es s’ha de desagregar per a cada de-

partament i actuar de referència en el moment d’autoritzar noves accions que 

comportin despesa pluriennal. 
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»5. El departament competent en matèria de finances públiques és el respon-

sable del procés d’elaboració dels escenaris pressupostaris pluriennals i els ha 

d’elevar directament al Govern, juntament amb l’avantprojecte de pressupos-

tos per al primer exercici, perquè els aprovi.» 

1 bis. [Prové de la DD 1, ap. 3] Es deroga l’article 31 bis del text refós de la 

Llei de finances públiques de Catalunya. 

2. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 60 del text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, amb el text següent:  

«5. Les quantitats degudes a la hisenda de la Generalitat a què aquesta tingui 

dret com a conseqüència tant de l’atorgament d’un aval com del rescabalament 

per la seva execució tenen la consideració d’ingressos de dret públic i se’n pot 

efectuar el cobrament d’acord amb el que estableix l’article 13.»  

3. S’afegeix una lletra, la d, a l’article 64 del text refós de la Llei finances 

públiques de Catalunya, amb el text següent:  

«d) Ésser el centre de control de gestió en l’àmbit economicofinancer.» 

4. Es modifica l’article 65 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 65 

»En el cas que, en exercici de la funció interventora, la Intervenció discrepi 

amb el fons o amb la forma dels actes, expedients o documents examinats, 

formula les seves objeccions per escrit. Si la disconformitat es refereix al re-

coneixement o a la liquidació de drets a favor de la hisenda de la Generalitat, 

es fa en nota d’objecció, i si subsisteix la discrepància, mitjançant el recurs o 

la reclamació que sigui procedent.» 

5. S’afegeix una lletra, la c, a l’apartat 1 de l’article 68 del text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya, amb el text següent:  

«c) El control de gestió en l’àmbit economicofinancer.» 

6. S’afegeix un apartat, el 5 bis, a l’article 68 del text refós de la Llei de finan-

ces públiques de Catalunya, amb el text següent:  

«5 bis. El control de gestió en l’àmbit econòmic financer té per objecte l’anà-

lisi global o específica dels procediments, riscos, sistemes, resultats, organit-

zació i programes de les diferents unitats i entitats, per tal de comprovar si la 

gestió dels recursos s’ha fet d’acord amb els principis d’economia, eficiència 

i eficàcia.» 

7. Es modifica l’article 69 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 69 

»1. Els departaments de la Generalitat, les entitats autònomes administratives 

i el Servei Català de la Salut estan sotmeses a la funció interventora i la resta 

d’entitats del sector públic a la modalitat de control financer. 

»2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, el Govern, a proposta de la 

Intervenció General, pot acordar les modalitats de control que ha d’exercir la 

Intervenció en els òrgans, les entitats del sector públic de la Generalitat, els 

procediments o les actuacions, amb els requisits que es determinin, per tal de 

millorar l’eficàcia i l’eficiència en les seves finalitats. 

»3. Les modalitats de control s’han d’acordar tenint en compte la normativa 

específica aplicable per raó de la matèria.» 
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8. Es modifica l’article 70 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 70 

»1. La Intervenció General aprova el pla anual d’actuacions de control que 

inclou les de control financer, control posterior, control de gestió en l’àmbit 

econòmic financer i fiscalització prèvia per mostreig. La Intervenció ha de 

comunicar el resultat dels controls efectuats al conseller competent en matèria 

de finances i s’ha de publicar al portal de la Transparència de la Generalitat. 

»2. Els informes resultants dels controls a què fa referència l’apartat 1 han 

d’incloure les recomanacions per resoldre les debilitats o deficiències que 

s’hagin detectat i, si s’escau, proposar l’adopció de les mesures correctores 

que ha d’adoptar l’entitat. 

»3. Les unitats i entitats controlades han de comunicar a la Intervenció Gene-

ral, per mitjà del departament d’adscripció, les mesures correctores que han 

d’adoptar com a resultat dels controls i el calendari previst per a aplicar-les, i 

també les actuacions que, si s’escau, siguin necessàries per tal de rescabalar i 

evitar perjudicis a la hisenda de la Generalitat. 

»4. En el cas que no es doni resposta a les recomanacions fetes o la resposta 

sigui insuficient o inadequada, la Intervenció General ha de posar aquest fet 

en coneixement del Govern, mitjançant la persona titular del departament 

competent en matèria de finances, perquè amb la tramitació prèvia d’un pro-

cediment contradictori entre les parts acordi les mesures que s’han d’adoptar. 

»Sens perjudici del que s’estableix en el paràgraf anterior, si la Intervenció 

General detecta indicis de possibles perjudicis a la hisenda de la Generalitat, 

ha de proposar al titular del departament competent en matèria de finances 

l’inici de l’expedient oportú, segons el que estableix l’article 85.» 

9. Es modifica l’article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 71 

»1. Les entitats públiques que formen part del sector públic de la Generalitat 

amb participació majoritària, directament o indirectament, i les entitats ads-

crites a l’Administració de la Generalitat són objecte de control financer mit-

jançant la forma d’auditoria sota la direcció de la Intervenció General o mit-

jançant la supervisió d’auditories contractades, d’acord amb el pla anual 

d’actuacions de control aprovat per a cada exercici econòmic. 

»2. La supervisió d’auditories contractades a què fa referència l’apartat 1 con-

sisteix en la verificació que els treballs fets s’ajusten, amb caràcter general, 

als procediments d’auditoria generalment establerts en l’àmbit del sector pú-

blic i a l’objecte del contracte corresponent. 

»3. Les entitats públiques que formen part del sector públic de la Generalitat 

amb participació majoritària, directament o indirectament, han d’establir òr-

gans propis de control econòmic i financer intern, segons el que sigui establert 

per reglament, que han de dependre directament del màxim òrgan de govern 

de l’entitat. El departament competent en matèria de finances, a proposta de 

la Intervenció General, ha d’establir per reglament les funcions, les competèn-

cies, l’abast i els criteris del control intern d’aquests òrgans, tenint en compte 

el volum de recursos anuals que gestiona l’entitat, el nombre de personal i 

altres factors que es considerin rellevants i que puguin afectar els aspectes 

econòmics i financers de l’entitat. 
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»4. Les actuacions de control financer a què fa referència aquest article poden 

comprendre una auditoria financera i de regularitat, a fi de comprovar que 

l’actuació de l’entitat s’ajusta a la legalitat vigent i a les directrius del Govern 

i del departament competent en matèria de finances que li siguin aplicables, i 

també que les transferències rebudes de la Generalitat s’han aplicat a les fina-

litats previstes; en cas contrari, poden incloure la proposta de les mesures 

d’ajust i de compensació que siguin pertinents. 

»5. Els informes resultants dels controls financers a què fa referència l’apartat 

1 han d’incloure els errors, els incompliments, les deficiències i les debilitats 

relatives als comptes anuals, al compliment de la legalitat o dels procediments 

de gestió, i també les recomanacions amb les mesures que ha d’adoptar l’en-

titat controlada. 

»L’entitat controlada ha de comunicar a la Intervenció General, per mitjà del 

departament d’adscripció, les mesures correctores que s’han d’adoptar i el ca-

lendari previst per a aplicar-les, i també les actuacions que cal fer per tal de 

rescabalar i evitar perjudicis a la hisenda de la Generalitat. 

»En el cas que per les actuacions dutes a terme es consideri que hi ha evidèn-

cies de possibles responsabilitats, la Intervenció General ha de proposar al ti-

tular del departament competent en matèria de finances l’inici de l’expedient 

corresponent. 

»6. La Intervenció General, en el marc de les actuacions de control, exerceix 

la supervisió contínua de les entitats del sector públic de la Generalitat, per tal 

d’avaluar, des d’un punt de vista economicofinancer:  

»a) La subsistència de les circumstàncies que van justificar la creació d’aques-

tes entitats. 

»b) La sostenibilitat financera d’aquestes entitats. 

»c) La concurrència de la causa de dissolució per l’incompliment de les fina-

litats que van justificar la creació de l’entitat o si la subsistència de l’entitat és 

el mitjà més idoni per a aconseguir-les.» 

10. Es modifica l’article 75 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 75 

»La Intervenció General de la Generalitat és el centre directiu de la comptabi-

litat pública de Catalunya, al qual correspon:  

»a) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de fi-

nances l’aprovació del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat 

de Catalunya, i també l’aprovació dels criteris per a determinar el pla comp-

table en virtut del qual les entitats del sector públic de la Generalitat han de 

presentar la informació economicofinancera, patrimonial i pressupostària, ate-

nent les seves característiques o peculiaritats, sens perjudici de la coordinació 

amb el pla marc. 

»b) Elaborar les instruccions de desenvolupament del Pla general de compta-

bilitat pública de la Generalitat, i proposar els plans parcials i especials que 

s’elaborin, si escau. 

»c) Elaborar i proposar les instruccions per a determinar regles comptables a 

les quals s’han de sotmetre les entitats del sector públic de la Generalitat, i 

també el contingut, el model i l’estructura de les anotacions comptables, estats 

i altra informació comptable i pressupostària que es puguin requerir d’aques-

tes entitats. 
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»d) Elaborar les instruccions per a determinar les especificacions, el procedi-

ment i la periodicitat de la informació comptable que han de retre a la Inter-

venció General les entitats del sector públic de la Generalitat, i també la resta 

d’entitats que consten en l’inventari d’ens en l’àmbit de la Generalitat de Ca-

talunya en els termes que estableix la normativa de transparència, estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

»e) Dirigir i administrar els sistemes corporatius d’informació comptable i au-

toritzar, prèviament al seu ús, la resta de sistemes d’informació comptables de 

les entitats del sector públic. 

»f) Dirigir i supervisar els procediments de registre, elaboració i comunicació 

de la informació comptable de les entitats.» 

11. Es modifica l’article 76 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 76 

»Com a centre gestor de la comptabilitat pública, correspon a la Intervenció 

General de la Generalitat:  

»a) Registrar a la comptabilitat les operacions de contingut economicofinan-

cer, patrimonial i pressupostàries de l’Administració de la Generalitat i de les 

entitats subjectes a funció interventora. 

»b) Formar el compte general de la Generalitat. 

»c) Centralitzar el retiment de comptes, els estats comptables i altra informa-

ció de la Generalitat i de les seves entitats que, d’acord amb la normativa apli-

cable, s’hagin de presentar a altres òrgans de control o altres destinataris. 

»d) Centralitzar i presentar els comptes i altra informació comptable de la Ge-

neralitat i de les entitats que consten en l’Inventari d’ens públics en l’àmbit de 

la Generalitat en els termes que estableixi la normativa de transparència, esta-

bilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

»e) Elaborar la informació comptable de naturalesa economicofinancera, pa-

trimonial i pressupostària per a la formació dels comptes del sector públic de 

la Generalitat d’acord amb els criteris de delimitació institucional i imputació 

d’operacions del sistema europeu de comptes establert per la normativa vi-

gent. 

»f) Coordinar la planificació comptable de les entitats del sector públic de la 

Generalitat. 

»g) Impulsar i dirigir la implementació i el manteniment dels sistemes corpo-

ratius d’informació comptable i la integració amb els sistemes informàtics de 

gestió.» 

12. Es modifica l’apartat 1 de l’article 76 bis del text refós de la Llei de finan-

ces públiques de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«1. La Intervenció General és l’òrgan competent en el retiment de comptes de 

totes les entitats classificades com a Administració pública de la Generalitat 

segons el sistema europeu de comptes, en els termes de la normativa de trans-

parència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

»La Intervenció General supervisa el compliment dels objectius d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, deute, regla de despesa i període mitjà 

de pagament a proveïdors que la llei anual de pressupostos estableixi a les 

entitats classificades en el seu sector d’administracions publiques en termes 

de comptabilitat nacional i, proposa al departament competent en matèria de 

finances l’adopció de les mesures correctores corresponents.» 



Dossier Ple 51 

 

228 

 

13. Es modifica l’article 79 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 79 

»La persona titular del departament competent en matèria de finances, amb 

periodicitat trimestral, dins del mes següent al venciment de cada trimestre i 

mitjançant el seu portal d’Internet, ha de posar a disposició del Parlament, 

perquè n’estigui informat i sigui estudiat per la Comissió d’Economia, Finan-

ces i Pressupost, l’estat trimestral d’execució del pressupost de la Generalitat 

i de les seves modificacions, i també els moviments i la situació del Tresor.» 

14. Es modifica l’apartat 4 de l’article 81 del text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«4. La Intervenció General formula el Compte general de la Generalitat, que 

ha de presentar a la Sindicatura de Comptes abans del 31 de juliol. Els comptes 

anuals consolidats del sector públic que cal incorporar al Compte general han 

d’ésser elaborats i enviats per la Intervenció General a la Sindicatura de 

Comptes abans de l’1 d’octubre.» 

15. S’afegeix una lletra, la f, a l’article 95 del text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, amb el text següent:  

«f) En el cas que la persona beneficiària estigui inclosa en l’àmbit subjectiu 

de l’article 96 bis, ha d’acreditar haver tramès tota la informació que ha de 

contenir el Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, amb relació a les 

subvencions i els ajuts que hagi concedit.» 

16. Es modifica l’apartat 1 de l’article 97 del text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«1. La Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb la normativa apli-

cable i el pla anual d’actuacions de control, ha de controlar les subvencions 

públiques afectades per aquesta llei per a assegurar el compliment de les seves 

finalitats i de les disposicions legals aplicables a les finances de la Generali-

tat.» 

17. Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 97 del text refós 

de la Llei de finances públiques de Catalunya, que resta redactat de la manera 

següent:  

«El termini esmentat es pot prorrogar per un altre d’equivalent si concorren 

causes de força major o raons d’interès públic.» 

18. Es modifiquen els apartats 9, 10 i 11 de l’article 97 del text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya, que resten redactats de la manera següent:  

«9. L’òrgan concedent, en el termini d’un mes a comptar que li sigui notificat 

l’informe de control, ha d’iniciar els expedients corresponents, dels quals ha 

de formar part l’informe esmentat. Si, com a resultat de l’expedient de revo-

cació, la proposta de resolució difereix de la feta per la Intervenció General, 

cal seguir el procediment contradictori a què fa referència l’article 70.4. 

»10. Correspon a la Intervenció General de la Generalitat, en l’àmbit de Cata-

lunya, l’elaboració, l’aprovació i l’execució del pla anual d’actuacions de con-

trol sobre beneficiaris d’ajudes finançades totalment o parcialment amb fons 

comunitaris, d’acord amb els reglaments europeus. 

»11. La notificació de l’inici de les actuacions de control als beneficiaris im-

plica la interrupció de la prescripció del dret de l’Administració a la revocació 

de les subvencions atorgades i a rescabalar-se, si escau, de les quantitats inde-

gudament percebudes i dels possibles interessos que corresponguin.» 
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19. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 100 del text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya, que resten redactats de la manera següent:  

«1. Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de compro-

vació, o en el cas de l’article 97.7, acredita que s’ha produït alguna de les 

causes de revocació, ha d’iniciar la tramitació de l’expedient oportú, d’acord 

amb les regles següents:  

»a) L’expedient s’ha d’iniciar i notificar en el termini de tres mesos des de 

l’acte administratiu del resultat de l’actuació de comprovació o en el termini 

d’un mes des de la notificació del resultat del control financer efectuat per la 

Intervenció General. 

»b) El termini per a concloure l’expedient és de dotze mesos a comptar de la 

data de la resolució d’inici de l’expedient, que ha d’ésser dictada per l’òrgan 

que va signar la resolució de concessió. Aquest termini es pot prorrogar de 

manera motivada per un període no superior a sis mesos, d’acord amb el que 

determinen les normes reguladores del procediment administratiu comú. 

»c) El procediment es resol d’acord amb el que determinen les normes regu-

ladores del procediment administratiu comú, i en qualsevol cas s’ha de reco-

nèixer a les persones interessades el dret a fer al·legacions, proposar mitjans 

de prova, i el preceptiu tràmit d’audiència previ a la proposta de resolució que 

posi fi a l’expedient. 

»d) Una vegada transcorregut el termini establert per la lletra b sense que 

s’hagi notificat la resolució expressa, es produeix la caducitat del procediment 

sense que es consideri interrompuda la prescripció. 

»2. Si la resolució estableix que s’ha produït una causa de revocació, s’ha 

d’acordar, d’acord amb la normativa reguladora dels ingressos de dret públic, 

el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència dels 

interessos de demora des de la data de pagament de la subvenció o de les bes-

tretes o pagaments a compte efectuats. En tot cas, l’incompliment de l’obliga-

ció de reintegrament origina l’execució de les garanties prestades.» 

20. S’afegeix un capítol, el X, al text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, amb el text següent:  

«Capítol X. Avaluació de polítiques públiques  

»Article 109. Concepte d’avaluació de polítiques públiques 

»Als efectes del que estableix aquest capítol, s’entén per avaluació de políti-

ques públiques la valoració de les intervencions de l’Administració de la Ge-

neralitat i de les entitats del seu sector públic pel que fa al funcionament, pro-

ductes i impactes, amb relació a les necessitats que es pretén de satisfer i 

orientada a proveir informació per a la presa de decisions. 

»Article 110. Àmbit d’aplicació de l’avaluació de polítiques públiques  

»Resten sotmeses a les disposicions d’aquest capítol les actuacions de l’Ad-

ministració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. 

»Article 111. Criteris d’avaluació de polítiques públiques i incorporació dels 

resultats 

»1. Les accions d’avaluació de polítiques públiques s’han de fonamentar en 

els criteris següents:  

»a) La prioritat estratègica de l’actuació, la necessitat o la problemàtica que 

cal mitigar. 

»b) La magnitud dels recursos públics que s’hi dediquen. 
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»c) La capacitat efectiva de transformació i millorament dels resultats. 

»d) Altres criteris que defineixi el Govern. 

»2. L’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic han 

d’incorporar els resultats de les avaluacions com a eina de millorament de les 

polítiques públiques. 

»Article 112. Sistemàtica d’avaluació de polítiques públiques 

»1. L’avaluació de polítiques públiques comprèn el conjunt del cicle de gestió 

i constitueix una eina per a facilitar la presa de decisions. 

»2. L’avaluació de polítiques públiques ha de permetre obtenir coneixement 

per tal de millorar el disseny, el funcionament i l’impacte de les polítiques 

públiques, i també la priorització, les decisions d’assignació de recursos pres-

supostaris i la transparència de l’acció pública. 

»3. El departament competent en matèria de finances públiques, en col·labo-

ració amb els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat, 

promou, coordina i impulsa el foment de la pràctica d’avaluació de polítiques 

públiques pel que fa a les intervencions públiques que afectin als ingressos i a 

les despeses de la Generalitat, per tal d’assegurar la rellevància, l’eficiència i 

l’efectivitat tant de les polítiques existents com de les futures. Aquest depar-

tament pot dur a terme avaluacions per a maximitzar el valor social dels re-

cursos públics. Aquestes competències s’exerceixen sens perjudici de les 

competències en matèria d’avaluació que corresponguin a altres departaments. 

»4. Els departaments de l’Administració de la Generalitat i les entitats que en 

depenen han d’acordar la realització d’avaluacions i plans d’avaluació pluri-

ennals de les polítiques públiques que hagin dissenyat o executat en l’àmbit 

de les seves competències, sens perjudici del pla pluriennal d’avaluacions que 

ha d’aprovar el Govern pel que fa a les intervencions públiques que es consi-

derin prioritàries. 

»Article 113. Informe d’impacte econòmic i social 

»1. Sens perjudici de l’informe d’impacte pressupostari preceptiu, els canvis 

en les intervencions públiques i les noves intervencions públiques que es pre-

vegi que tinguin un impacte rellevant han d’anar acompanyades d’un informe 

d’impacte econòmic i social en què s’avaluïn els costos i els beneficis per a 

llurs destinataris i per a la realitat social i econòmica, mitjançant l’anàlisi de 

cost-benefici o altres sistemes d’avaluació, en els termes que estableixi el Go-

vern. 

»2. El requeriment de presentació d’informes d’impacte econòmic i social és 

extensible a moments posteriors a l’aprovació o autorització de les interven-

cions corresponents, d’acord amb les directrius que estableixi el Govern. 

»Article 114. Procés de revisió de la despesa 

»1. La revisió de les polítiques de despesa té per objecte detectar guanys d’efi-

ciència i eficàcia en la gestió dels recursos públics per a maximitzar l’impacte 

social de la despesa pública. 

»2. El departament competent en matèria d’economia i finances ha de dur a 

terme aquest procés de revisió de la despesa en col·laboració amb la resta de 

departaments i entitats del sector públic de la Generalitat. 

»Article 115. Publicitat de les avaluacions de polítiques públiques 

Les avaluacions de polítiques públiques que dugui a terme l’Administració de 

la Generalitat i les entitats del seu sector públic s’han de publicar en la forma 

i pels canals establerts per la normativa de transparència i bon govern.» 
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21. [Prové de l’art. 83 ter] [Esmena 1383] La disposició addicional única del 

text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya esdevé disposició ad-

dicional primera, per tal com s’afegeix al dit text refós una disposició addici-

onal, la segona, amb el text següent: 

«Disposició addicional segona. Règim de retorn de cobraments indeguts en 

l’àmbit de les prestacions del sistema públic de serveis socials i de pagament 

de deutes derivats de la participació dels usuaris en el finançament de les pres-

tacions de serveis socials  

»1. Les persones físiques que tinguin la condició de beneficiàries de les pres-

tacions del sistema públic de serveis socials, inclosa la renda garantida de ciu-

tadania, que estiguin obligades a retornar cobraments indeguts per aquest con-

cepte poden retornar fraccionadament les quantitats percebudes 

indegudament, en un termini màxim de quaranta-vuit mesos, sense que hi pu-

gui haver meritació d’interessos ni cap tipus de recàrrec, excepte en cas d’in-

compliment del pagament de tres terminis consecutius, supòsit en què les 

quantitats que restin pendents de pagament meriten interessos. 

»2. Els deutes derivats de la participació dels usuaris en el finançament de les 

prestacions de serveis socials no gratuïtes resten subjectes al règim de paga-

ment que determina l’apartat 1. 

»2 bis. El que estableix aquesta disposició no és aplicable si l’obligació de 

retorn deriva de falsedat en les dades aportades relatives als ingressos dels 

beneficiaris o de la mala fe de la persona obligada al retorn.» 

22. [Prové de la DD 26] S’afegeix una disposició derogatòria, única, al text 

refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb el text següent: 

«Disposició derogatòria única 

»Es deroga la disposició addicional tercera, “Control de la gestió en l'àmbit 

econòmic i financer”, de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures fi-

nanceres.» 

23. [Prové de la DF 7, ap. 2] La disposició final única del text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya esdevé disposició final primera, per tal 

com s’afegeix al dit text refós una disposició final, la segona, amb el text se-

güent: 

«Disposició final segona. Habilitació per a l’elaboració d’un nou text refós 

»S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada 

en vigor de la present disposició final, elabori un nou text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya, en substitució del text refós aprovat pel De-

cret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. L’autorització per a la refosa inclou 

també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut.» 

 

1. Es modifica la lletra c de l’article 206.3 del text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 

d’abril, que resta redactada de la manera següent:  

«c) En el cas de valors mobiliaris, l’informe previ del departament competent 

en matèria d’economia i finances si l’import de l’adquisició excedeix els 

15.000 euros o si s’adquireixen accions o participacions socials d’una societat 

que impliquen el control efectiu de la societat per part de l’ens local. L’in-

forme s’ha d’emetre en un termini de vint dies.» 
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2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 209 del text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«3. Per a alienar valors mobiliaris, cal l’informe previ del departament com-

petent en matèria d’economia i finances si l’import de l’alienació excedeix els 

15.000 euros. L’informe s’ha d’emetre en un termini de vint dies.» 

 

Es modifica l’apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, 

del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, que resta 

redactat de la manera següent:  

«4. El departament competent en matèria de cooperació amb l’Administració 

local de Catalunya ha de crear un inventari públic de control del compliment 

de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera, tant per 

part dels ens locals com de les entitats de llur sector públic, al mateix depar-

tament, al departament competent en matèria d’economia i finances i a la Sin-

dicatura de Comptes.» 

 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 5 de la Llei 23/2015, del 29 de juliol, del 

règim transitori del finançament específic del municipi de Badia del Vallès, 

que resta redactat de la manera següent:  

«4. La Sindicatura de Comptes ha de fiscalitzar els comptes de l’Ajuntament 

de Badia del Vallès quadriennalment, mentre l’Administració de la Generali-

tat es faci càrrec del finançament dels serveis no obligatoris a què fa referència 

l’apartat 1.» 

 

 

1. Es modifica l’article 6 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat 

de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, que 

resta redactat de la manera següent:  

«Article 6  

»1. L’exercici de les funcions dominicals sobre el patrimoni de la Generalitat 

que aquesta llei no atribueix al Parlament o al Govern correspon a la persona 

titular del departament competent en matèria de patrimoni, sens perjudici de 

les funcions i les responsabilitats d’altres departaments respecte als béns de 

domini públic que els siguin adscrits, amb les excepcions establertes per 

aquesta llei. 

»2. L’exercici de les actuacions dominicals relatives a béns i drets situats a 

l’estranger correspon a la persona titular de la secretaria general del departa-

ment competent en matèria d’acció exterior, amb l’informe econòmic previ 

del departament competent en matèria de patrimoni, elaborat per la unitat di-

rectiva competent en matèria de patrimoni, que ha de verificar: el certificat 

d’existència de crèdit del departament competent en matèria d’acció exterior, 

la validació tècnica del preu de lloguer/m2, d’acord amb els preus de mercat 

del lloc d’emplaçament del bé immoble, i el compliment de la ràtio d’ocupació 
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m2/treballador, establerta per la unitat directiva competent en matèria de pa-

trimoni. 

»Excepcionalment, per a facilitar el manteniment de l’oferta durant la trami-

tació de l’expedient previ a la formalització del contracte d’arrendament, i 

sempre que ho permetin els usos jurídics dels països on radiquin els béns, es 

pot dipositar com a garantia una quantitat equivalent no superior a tres mesos 

de lloguer. Aquestes actuacions s’han de comunicar a efectes d’inventari.» 

2. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 9 del text refós de la Llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:  

«4. Els béns i drets demanials de la Generalitat es poden afectar al domini 

públic d’altres administracions públiques per ésser destinats a un ús o servei 

públic de llur competència. Aquesta afectació no altera la titularitat dels béns 

o drets ni llur caràcter demanial i implica l’exercici de les facultats correspo-

nents a la gestió, la defensa, el manteniment i el millorament dels béns i drets 

afectats. 

»Les mutacions demanials de béns i drets efectuades a favor de la Generalitat 

per altres administracions públiques per a ésser destinats a un ús o servei pú-

blic s’han d’adoptar amb transferència de la titularitat dels béns o drets. Cor-

respon al Govern de la Generalitat l’acceptació de la mutació demanial mit-

jançant un acord. 

»Si la destinació s’ha mantingut durant tot el termini acordat, no es produeix 

la reversió dels béns o drets a l’administració transmissora i aquests resten 

integrats en el patrimoni de l’administració adquirent. 

»En el cas de reversió dels béns o drets transmesos per altres administracions 

públiques, mitjançant mutació demanial, la Generalitat es pot rescabalar de 

l’import de les actuacions que s’han dut a terme i que siguin conseqüència de 

les condicions imposades per l’administració transmissora.» 

2 bis. [Prové de la DD 1, ap. 5] Es deroga l’apartat 3 de l’article 12 bis del text 

refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

3. S’afegeix un article, el 12 ter, al text refós de la Llei de patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya, amb el text següent:  

«Article 12 ter 

»1. La successió legal de la Generalitat es regeix per la normativa civil cata-

lana, i la seva acceptació, que sempre és a benefici d’inventari, s’entén feta 

directament per imposició de la llei, amb la resolució administrativa que la 

declari. 

»2. S’ha d’establir per decret el procediment per a declarar a la successió legal 

de la Generalitat, i també per a gestionar, liquidar i distribuir el cabal heredi-

tari. 

»3. L’acord d’incoació del procediment s’ha de publicar en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del departament competent en 

matèria de patrimoni i en el Boletín Oficial del Estado, sens perjudici de la 

possibilitat de fer servir altres mitjans addicionals de difusió. L’acord també 

s’ha de publicar als taulers d’anuncis dels ajuntaments corresponents al darrer 

domicili del causant, al del lloc de la defunció i naixement i on radiquin la 

major part dels seus béns. Els edictes han d’estar exposats durant el període 

d’un mes. La resolució que es dicti s’ha de publicar en els mateixos llocs en 

què s’hagi anunciat l’acord d’incoació. L’acord d’incoació, la resolució final 
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del procediment i les resolucions complementàries a aquesta s’han de publicar 

gratuïtament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

»4. Als efectes de les actuacions d’investigació que ha de dur a terme la Ge-

neralitat per a acordar la incoació d’un procediment abintestat, les autoritats i 

els funcionaris, els registres, els arxius o els organismes públics han de sub-

ministrar la informació de què disposin sobre els béns i drets de titularitat del 

causant. Aquesta informació és gratuïta si és subministrada per autoritats i 

funcionaris, registres, arxius o organismes públics que depenen de la Genera-

litat. Tenen la mateixa obligació de col·laboració els òrgans de l’Administra-

ció tributària, sens perjudici de les limitacions establertes per la normativa tri-

butària en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari. 

»5. Si un cop incoat el procediment resta acreditat que el valor dels deutes del 

causant és superior al valor dels béns o drets que ha d’heretar la Generalitat, 

l’òrgan competent per a resoldre pot procedir a l’arxivament del procediment. 

Aquesta resolució s’ha de publicar en els mateixos llocs en què s’ha anunciat 

l’acord d’incoació. 

»6. El termini per a la resolució del procediment és d’un any a comptar de 

l’acord d’incoació corresponent. 

»7. No es deriven responsabilitats per a la Generalitat per raó de la titularitat 

dels béns i drets integrants del cabal relicte fins al moment en què aquests li 

siguin lliurats per l’òrgan judicial o se’n prengui possessió efectiva. 

»8. Tots els béns que integren les herències intestades en què hagi estat decla-

rada hereva la Generalitat, i també les despeses que se’n derivin resten afectats 

per un règim d’autonomia econòmica i es constitueix un fons de garantia, que 

es regula per reglament, per a atendre el cost de la gestió i administració de 

les herències intestades. 

»9. La Generalitat ha de destinar els béns heretats o llur import a les finalitats 

establertes per la normativa civil catalana. En el supòsit en què la Generalitat 

hagi estat declarada hereva intestada i hi hagi hereus amb millor dret, només 

se’ls restituiran els béns de l’herència respecte dels quals la Generalitat con-

servi la titularitat en el moment en què en tingui coneixement d’aquest millor 

dret, un cop descomptades les despeses del cost de la gestió i administració de 

l’herència, establertes per reglament i les que s’hagin efectuat en els béns he-

retats, d’acord amb el que estableix la normativa civil.» 

4. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 15 bis del text refós de la Llei 

de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que resten redactats de la manera 

següent:  

«3. Correspon al titular del departament competent en matèria de patrimoni, a 

proposta del titular de la unitat directiva competent en matèria de patrimoni, 

aprovar mitjançant una ordre, els criteris d’ocupació i les tipologies d’espais 

d’immobles destinats a ús administratiu.  

»4. Per a tramitar les propostes d’adquisició per mitjà de qualsevol títol d’im-

mobles o drets reals a títol onerós o de disposició com a arrendataris, ocupants 

o usuaris amb relació a immobles destinats a ús administratiu, la unitat propo-

sant ha d’acreditar que es compleixen els criteris d’ocupació i les tipologies 

d’espais que siguin establerts, sigui quin sigui el procediment de contracta-

ció.» 

5. Es modifica la lletra h de l’apartat 5 de l’article 18 del text refós de la Llei 

de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que resta redactada de la manera 

següent:  
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«h) Quan el valor de taxació del bé no excedeixi de quaranta mil euros i s’in-

corporin tres ofertes al procediment, sempre que sigui possible.» 

6. Es modifica l’apartat 7 de l’article 18 del text refós de la Llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: [Es-

mena 72] 

«7. Els béns immobles que la Generalitat ha adquirit per títol de successió 

intestada es poden alienar per subhasta pública, per concurs públic o per ad-

judicació directa, en els termes establerts per aquest article i per la normativa 

reguladora de les herències intestades. En tot cas, el bé immoble adquirit per 

títol de successió intestada s’ha de destinar al compliment de polítiques d’ha-

bitatge social, sia directament, sia reinvertint el producte obtingut en alienar-

les, segons llurs característiques, en els termes que estableix la normativa civil 

aplicable. De manera excepcional, també es pot acordar l’adjudicació directa 

d’un immoble provinent d’una herència intestada, de forma motivada i amb 

un informe previ favorable de la unitat directiva en matèria de patrimoni, ate-

nent la peculiaritat del bé, o la urgència de l’alienació, o per raó de les limita-

cions del mercat immobiliari de la localitat en què està situat el bé.» 

7. S’afegeix un article, el 26 bis, al text refós de la Llei de patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya, amb el text següent:  

«Article 26 bis 

»1. L’adscripció o assignació dels béns comporta l’obligació de conservació 

ordinària a càrrec del departament o l’entitat al que estigui assignat o adscrit. 

»2. Els immobles de propietat de la Generalitat o de la possessió del quals es 

gaudeix en virtut d’un títol jurídic que comporta obligacions de manteniment, 

assignats als departaments o adscrits a les entitats en què la Generalitat té par-

ticipació majoritària, han de comptar amb plans pluriennals de manteniment 

elaborats pels departaments o les entitats, segons s’escaigui. 

»3. Els plans de manteniment amb el contingut i abast que s’estableixi regla-

mentàriament mitjançant una ordre de la persona titular del departament com-

petent en matèria de patrimoni han de concretar anualment el compliment de 

llurs prescripcions. 

»4. Els plans de manteniment han d’ésser aprovats pel secretari general del 

departament que tingui assignat el bé immoble, o per l’òrgan d’administració 

ordinari de l’entitat que el tingui adscrit, amb un informe previ vinculant de la 

Direcció General del Patrimoni, a la qual s’ha de lliurar un còpia del pla apro-

vat per a l’exercici de les seves funcions dominicals.» 

8. Es modifica l’article 34 del text refós de la Llei de patrimoni de la Genera-

litat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 34 

»Qualsevol departament o entitat del sector públic que tingui assignat o adscrit 

un immoble, que total o parcialment estigui immers en un procediment de re-

visió o modificació de planejament urbanístic general o derivat, en un sistema 

de gestió urbanística pendent d’execució o en un projecte d’urbanització, pen-

dent de redacció, tramitació o execució, ha de posar-ho en coneixement del 

departament competent en matèria de patrimoni, al qual correspon l’adopció 

de les mesures procedents en defensa dels drets i els interessos de la Genera-

litat. 

»Les entitats urbanístiques especials de la Generalitat no poden formular ins-

truments de gestió urbanística que afectin béns de la Generalitat sense una 
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consulta prèvia a la unitat directiva competent en matèria de patrimoni, que 

s’haurà d’acreditar en l’expedient administratiu.» 

9. Es modifica l’apartat 1 de l’article 37 del text refós de la Llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«1. El departament competent en matèria de patrimoni ha de portar l’inventari 

general del patrimoni de la Generalitat, que ha de comprendre els béns immo-

bles de domini públic i patrimonials, els béns mobles i també els drets sobre 

béns immobles i mobles, els drets immaterials de la propietat industrial i in-

tel·lectual i les accions i participacions en el capital de societats mercantils, 

tant si són de propietat de l’Administració de la Generalitat com si són de 

propietat d’entitats del seu sector públic.» 

10. Es modifica la lletra e de l’apartat 2 de l’article 37 del text refós de la Llei 

de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que resta redactada de la manera 

següent:  

«e) Les accions i participacions en el capital de societats mercantils.» 

11. Es modifica l’apartat 4 de l’article 37 del text refós de la Llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«4. L’inventari general del patrimoni de la Generalitat porta associat un mòdul 

de gestió en què ha de constar la informació necessària per a l’anàlisi tècnica 

i econòmica dels immobles, amb l’objectiu de dur a terme tant actuacions de 

racionalització i optimització com el seguiment del seu manteniment, con-

sums, compliment de la normativa i plans en matèria d’eficiència energètica i 

l’exercici de les facultats dominicals que se’n derivin.» 

12. S’afegeix una disposició addicional, la primera, al text refós de la Llei de 

patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició addicional primera 

»Els departaments i les entitats a què fa referència l’article 26 bis han d’apro-

var els plans en el termini que fixi l’ordre que reguli els plans de manteniment, 

que els ha de determinar en funció de les obligacions jurídiques existents re-

latives als immobles i llur antiguitat.» 

12 bis. [Esmena 1414] S’afegeix una disposició addicional, la segona, al text 

refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb el text se-

güent: 

«Disposició addicional segona 

»1. Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats del seu 

sector públic als quals sigui aplicable l’article 26 bis han d’encarregar a l’em-

presa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, d’acord 

amb les disposicions de desenvolupament que ha de dictar el Govern per a fer 

que aquest encàrrec sigui efectiu i progressiu, la gestió del servei de manteni-

ment i conservació (en avant, manteniment) dels edificis i equipaments ocu-

pats mitjançant qualsevol títol jurídic per la Generalitat i pels ens i organismes 

del seu sector públic, incloses les actuacions pertinents en matèria d’eficiència 

energètica i sostenibilitat per a assolir l’objectiu que tots els immobles de 

l’Administració de la Generalitat es proveeixin d’energia neta i de proximitat, 

amb foment de l’autoconsum, llevat que es justifiqui que, per necessitat de 

reserva, per raons tècniques o per raó de complexitat, sigui convenient que 

sigui el departament o l’organisme o entitat del sector públic de la Generalitat 

que l’ocupa qui dugui a terme aquest manteniment. 
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»2. Per a garantir la viabilitat dels encàrrecs de gestió de manteniment i efici-

ència energètica a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, cal 

indispensablement la cessió a favor seu dels llocs de treball relacionats amb 

la matèria objecte de l’encàrrec dotats pressupostàriament pel departament o 

per l’organisme o l’entitat del sector públic que faci l’encàrrec. 

»3. En la mesura que la gestió del manteniment i l’eficiència energètica dels 

edificis i equipaments ocupats per un departament o per un organisme o una 

entitat del sector públic de la Generalitat es vagin traspassant a Infraestructu-

res de la Generalitat de Catalunya, SAU, els encàrrecs posteriors de gestió de 

la promoció de noves actuacions que es facin a aquesta societat han de recollir 

la gestió integral de l’actuació, és a dir, l’encàrrec de la gestió del projecte, de 

l’execució de l’obra i del futur manteniment i futura gestió d’eficiència ener-

gètica de l’edifici o equipament.» 

 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 216 bis del text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 

d’abril, que resta redactat de la manera següent:  

«2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels 

ens locals i llurs organismes públics es poden afectar a serveis d’altres admi-

nistracions públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de llur 

competència. La mutació demanial entre administracions públiques no altera 

el caràcter demanial els béns. 

»La mutació demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que 

són necessaris per al compliment de les finalitats de l’administració adquirent, 

la qual manté aquesta titularitat mentre continuïn afectats a l’ús o servei públic 

i, per tant, conservin el caràcter demanial. Si els béns o drets demanials no són 

destinats a l’ús o servei públic o s’hi deixen de destinar posteriorment abans 

de la finalització del termini acordat, reverteixen en l’administració transmi-

tent i s’integren en el seu patrimoni dominical amb totes les seves pertinences 

i accessions. 

»Si en l’acord de transmissió de la mutació demanial no s’estableix una altra 

cosa, s’entén que el fi per al qual s’ha atorgat s’ha de complir en el termini de 

cinc anys. Si la destinació s’ha mantingut durant tot el termini acordat, o si no 

s’ha establert cap termini i s’ha mantingut la destinació en els trenta anys se-

güents, no es produeix la reversió dels béns o drets a l’administració transmi-

tent i aquests resten integrats en el patrimoni de l’administració adquirent.» 

 

 

 

 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 87 de la refosa en un text únic dels pre-

ceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
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pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«2. Els funcionaris de carrera procedents d’altres administracions públiques 

que obtinguin destinació a l’Administració de la Generalitat mitjançant els 

procediments de provisió resten en llur administració d’origen en la situació 

de serveis en altres administracions. 

»En els supòsits de remoció o de supressió del lloc de treball, si els funcionaris 

han obtingut aquest lloc pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, romanen 

en l’Administració de la Generalitat, que els ha d’assignar provisionalment un 

lloc de treball d’acord amb el sistemes vigents de carrera i provisió de llocs. 

»En el supòsit de cessament o de supressió del lloc de treball obtingut per 

mitjà del sistema de lliure designació, els funcionaris han de sol·licitar el re-

ingrés al servei actiu en llur administració d’origen llevat que, en el termini de 

tres dies hàbils a comptar de la data del cessament o de la supressió del lloc 

de treball, l’Administració comuniqui a la persona interessada la seva adscrip-

ció provisional a un altre lloc de treball adequat al seu perfil professional i 

obert a la mobilitat interadministrativa. Durant aquest termini de tres dies s’en-

tén que el funcionari continua a tots els efectes en servei actiu a l’Administra-

ció de la Generalitat. El reingrés al servei actiu en l’administració d’origen té 

efectes econòmics i administratius des de la data en què s’ha sol·licitat. 

»Si no se sol·licita el reingrés al servei actiu en el termini d’un mes, el funci-

onari és declarat d’ofici en la situació d’excedència voluntària per interès par-

ticular en la seva administració d’origen, amb efectes de l’endemà del dia en 

què ha cessat en el servei actiu.» 

1 bis. [Prové de l’art. 83] S’afegeix un article, el 109 bis, a la refosa en un text 

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 

de funció pública, amb el text següent: 

«Article 109 bis. Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de socie-

tats mercantils i fundacions del sector públic institucional 

»1. La responsabilitat que correspongui als empleats públics de la Generalitat 

com a membres de consells d’administració, secretaris dels òrgans de govern 

de les societats de capital, i d’òrgans amb funcions de liquidació de societats 

mercantils del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat, 

és directament assumida per l’entitat o l’Administració de la Generalitat que 

els hagi designat. 

»2. L’entitat o l’Administració de la Generalitat, segons correspongui, poden 

exigir d’ofici a l’empleat públic la responsabilitat en què hagi pogut incórrer 

per causa dels danys i perjudicis ocasionats als béns o drets d’aquelles si con-

corre dol, culpa o negligència greu, d’acord amb el que disposen les lleis ad-

ministratives en matèria de responsabilitat patrimonial. 

»3. Als efectes de determinar els estàndards de diligència, l’incompliment dels 

quals són susceptible d’originar responsabilitat, es consideren deures dels 

membres dels òrgans a què fa referència l’apartat 1, els següents:  

»a) Els que estableixen els estatuts de la societat i, si escau, el reglament de 

règim interior, bases d’execució del pressupost; el codi de bon govern i els 

programes sobre gestió de sistemes de compliment normatiu i bones pràcti-

ques. 

»b) Els que deriven dels articles 55 i 56 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació i bon govern, i també els resultants del 

Codi de conducta d’alts càrrecs i personal directiu del sector públic aprovat 
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per l’Acord GOV/82/2016, del 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de con-

ducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat i de les entitats del 

seu sector públic i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès 

i ètica pública, en el cas dels empleats públics a què fa referència l’article 54.2 

de la dita llei.  

»c) Els que estableixen els articles 225 a 231 del Reial decret legislatiu 1/2010, 

del 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. 

»4. El règim de responsabilitat aplicable als empleats públics de la Generalitat 

com a patrons de les fundacions del sector públic institucional de l’Adminis-

tració de la Generalitat i de les que hi estan adscrites, i també la dels secretaris 

del patronat i altres òrgans de govern, i membres dels òrgans de liquidació 

d’aquestes entitats es regeix pel que disposa l’article 312-14 del llibre tercer 

del Codi civil de Catalunya, sens perjudici de l’exercici de l’acció de regrés a 

què fa referència l’apartat 2. 

»5. Els estàndards de diligència exigible als membres dels òrgans a què fa 

referència l’apartat 4 es regeixen pel que disposen el llibre tercer del Codi civil 

de Catalunya i les lletres a i b de l’apartat 3. 

»6. Les entitats del sector públic institucional participades, directament o in-

directament, de manera majoritària per l’Administració de la Generalitat i les 

que hi estan adscrites han d’assegurar la responsabilitat civil dels membres 

dels òrgans de govern, els de liquidació, i dels empleats públics de la Genera-

litat que exerceixen les funcions de secretaris de les dites entitats, d’acord amb 

les instruccions i pel procediment que en cada cas determini el departament 

competent en matèria d’assegurances, amb l’informe previ favorable d’aquest 

sobre les clàusules de les pòlisses corresponents.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 118 de la refosa en un text únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de fun-

ció pública, que resta redactat de la manera següent:  

«1. El procediment per a determinar la responsabilitat disciplinària i la impo-

sició de sancions, si escauen, s’ha d’establir per reglament, el qual ha de ga-

rantir els principis de legalitat, contradicció, audiència, presumpció d’inno-

cència i proporcionalitat i que es doni compte dels expedients disciplinaris als 

òrgans de representació col·lectiva. La durada màxima de l’expedient és de 

vuit mesos, llevat que l’Administració justifiqui una pròrroga expressa o hi 

hagi una conducta dilatòria de l’inculpat.» 

 

Es modifica l’article 17 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompati-

bilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, que resta 

redactat de la manera següent:  

«Article 17 

»1. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada reque-

reix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. 

»2. Un cop transcorregut el termini establert reglamentàriament des de la pre-

sentació de la sol·licitud d’autorització de compatibilitat al registre de l’òrgan 

competent per a resoldre-la sense que s’hagi dictat i notificat resolució ex-

pressa, s’entén desestimada la sol·licitud d’autorització de compatibilitat de 

les activitats declarades en la sol·licitud.» 
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1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 17 del text refós de la Llei 4/1985, del 

29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret le-

gislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que resta redactat de la manera següent:  

«1. El president o presidenta i els vocals del consell d’administració són no-

menats lliurement pel Govern, respectant les normes que per a la provisió 

d’aquests càrrecs estableixen la norma fundacional o els estatuts. Aquests càr-

recs són també separats lliurement pel Govern.» 

2. [Prové de l’art. 92] La disposició addicional única del text refós de la Llei 

4/1985 esdevé disposició addicional primera, per tal com s’afegeix a la dita 

llei una disposició addicional, la segona, amb el text següent: 

«Disposició addicional segona 

»1. L’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

és una societat mercantil amb participació íntegra de la Generalitat, en els ter-

mes que defineix el punt b.2 de l’article 1. 

»2.L’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU té 

l’objecte social següent: 

»a) L’acompliment, en nom i per compte propis, de les activitats següents:  

»1r. Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les sè-

quies i els canals secundaris de distribució de l’aigua procedent del canal prin-

cipal Segarra-Garrigues i d’altres infraestructures incloses en l’àmbit del re-

gadiu Segarra-Garrigues; adquirir i transmetre sòl susceptible d’ús agrari o 

susceptible de qualsevol altre tipus d’explotació mitjançant qualsevol modali-

tat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades per la legislació vi-

gent, i encarregar-se de la gestió i l’explotació d’aquest tipus de sòl dins l’àm-

bit esmentat. 

»2n. Dur a terme activitats de promoció, gestió i explotació d’equipaments 

relacionats directament o indirectament amb l’àmbit d’actuació de les admi-

nistracions públiques, i dur a terme activitats de conservació, manteniment, 

modernització i explotació d’aquests equipaments. 

»3r. Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament i assistència en els 

àmbits tècnics, financers i de gestió i dur a terme les actuacions directes que 

calguin amb relació a aquestes activitats en tota mena d’edificacions i d’infra-

estructures. 

»4t. Dur a terme les actuacions que li encarregui el Govern per a explotar en 

condició de titular edificacions i infraestructures i, com a tal, dur-hi a terme 

les activitats i prestar-hi els serveis que corresponguin, activitats que pot dur 

a terme directament o per mitjà de terceres persones amb les quals subscrigui 

contractes de conformitat amb la normativa aplicable als poders adjudicadors 

del sector públic. 

»b) L’acompliment, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Ad-

ministració de la Generalitat, de les activitats que l’Administració de la Gene-

ralitat o el seu sector públic li encarreguin, entre les quals si més no les se-

güents: 

»1r. Gestionar processos de licitació i adjudicar, atenent l’encàrrec correspo-

nent de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes 

per a la redacció de projectes i estudis, l’execució d’obres i la prestació de tots 

els serveis i les assistències vinculats a l’execució d’actuacions de construcció, 
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conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i d’in-

fraestructures, i també de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin 

encarregar. 

»2n. Formalitzar contractes amb els adjudicataris i gestionar-ne el seguiment, 

la supervisió integral i l’execució, i adoptar les decisions i instruccions neces-

sàries per a assegurar-ne l’execució correcta. 

»3r. Elaborar estudis i projectes, facilitar assistències tècniques i facultatives 

i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió 

i acomplir les actuacions directes que calguin en tota mena d’actuacions en 

edificacions i infraestructures. 

»3. L’empresa pública Infraestructures de la Generalitat, SAU té, amb relació 

a les actuacions indicades en la lletra b de l’apartat 2, la condició de mitjà 

propi personificat de l’Administració de la Generalitat i dels ens i organismes 

que hi són vinculats que tinguin la consideració de poders adjudicadors, als 

efectes del que estableix la normativa de contractes del sector públic, amb 

subjecció al règim que sigui establert pel corresponent conveni marc de regu-

lació de les relacions derivades dels encàrrecs, el qual ha d’aplicar el règim de 

tarifes aplicables a la gestió dels encàrrecs que sigui aprovat per acord de go-

vern. 

»4. L’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

no pot participar en licitacions de l’Administració de la Generalitat ni dels ens 

i organismes del seu sector públic. 

»5. L’execució dels encàrrecs que rep l’empresa pública Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU resta sotmesa a la normativa de contractació 

pública com a poder adjudicador, atenent la seva condició de societat mercan-

til de capital íntegrament públic. 

»6. Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats del seu 

sector públic han d’encarregar a l’empresa pública Infraestructures de la Ge-

neralitat de Catalunya, SAU la gestió del procés de licitació i d’adjudicació, i 

formalització posterior, dels contractes amb els adjudicataris i la gestió de la 

direcció i el seguiment integral de l’execució de les obres que tinguin un pres-

supost de licitació superior a 2.000.0000 d’euros, IVA exclòs, i la redacció 

dels estudis i projectes que tinguin un pressupost de licitació superior a 

100.000 euros, IVA exclòs, llevat que es justifiqui que, per l’especialitat tèc-

nica o la complexitat de l’execució, sigui aconsellable o convenient que els 

dugui a terme el departament o l’organisme o entitat del sector públic de la 

Generalitat actuant, amb el benentès que aquests límits no afecten les actuaci-

ons de manteniment, reposició i conservació de les infraestructures, edificaci-

ons i instal·lacions. 

»7. [Esmena 1405] El Govern ha d’aprovar la subscripció d’un conveni entre 

l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i l’empresa pública In-

fraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a regular els encàrrecs 

a aquesta empresa pública com a mitjà propi personificat, i també l’exercici 

de les atribucions pròpies que té assignades per a gestionar processos de lici-

tació i adjudicar i contractar la redacció de projectes i estudis, l’execució 

d’obres i la prestació de tots els serveis i les assistències vinculats a l’execució 

d’actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de 

tota mena d’edificacions i d’infraestructures, i també de qualssevol altres ser-

veis i actuacions de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic. 
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L’acord de govern i el conveni, perquè tinguin eficàcia, han d’ésser publicats 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.» 

3. [Prové de la DF 7, ap. 3] S’afegeix al text refós de l’estatut de l’empresa 

pública catalana una disposició final, la quarta, amb el text següent: 

«Disposició final quarta. Habilitació per a l’elaboració d’un nou text refós 

»S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada 

en vigor de la present disposició final, elabori un nou text refós de la Llei de 

l’estatut de l’empresa pública catalana, en substitució del text refós aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. L’autorització per a la refosa 

inclou també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el con-

tingut.» 

 

1. La responsabilitat que correspongui als empleats públics de la Generalitat 

com a membres de consells d’administració, secretaris dels òrgans de govern 

de les societats de capital, i d’òrgans amb funcions de liquidació de societats 

mercantils del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat, 

és directament assumida per l’entitat o l’Administració de la Generalitat que 

els hagi designat. 

2. L’entitat o l’Administració de la Generalitat, segons correspongui, poden 

exigir d’ofici a l’empleat públic la responsabilitat en què hagi pogut incórrer 

per causa dels danys i perjudicis ocasionats als béns o drets d’aquelles si con-

corre dol, culpa o negligència greu, d’acord amb el que disposen les lleis ad-

ministratives en matèria de responsabilitat patrimonial. 

3. Als efectes de determinar els estàndards de diligència, l’incompliment dels 

quals són susceptible d’originar responsabilitat, es consideren deures dels 

membres dels òrgans a què fa referència l’apartat 1, els següents:  

a) Els que estableixen els estatuts de la societat i, si escau, el reglament de 

règim interior, bases d’execució del pressupost; el codi de bon govern i els 

programes sobre gestió de sistemes de compliment normatiu i bones pràcti-

ques. 

b) Els que deriven dels articles 55 i 56 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació i bon govern, i també els resultants del 

Codi de conducta d’alts càrrecs i personal directiu del sector públic aprovat 

per l’Acord GOV/82/2016, del 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de con-

ducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat i de les entitats del 

seu sector públic i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès 

i ètica pública, en el cas dels empleats públics a què fa referència l’article 54.2 

de la dita llei.  

c) Els que estableixen els articles 225 a 231 del Reial decret legislatiu 1/2010, 

del 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. 

4. El règim de responsabilitat aplicable als empleats públics de la Generalitat 

com a patrons de les fundacions del sector públic institucional de l’Adminis-

tració de la Generalitat i de les que hi estan adscrites, i també la dels secretaris 

del patronat i altres òrgans de govern, i membres dels òrgans de liquidació 

d’aquestes entitats es regeix pel que disposa l’article 312-14 del llibre tercer 

del Codi civil de Catalunya, sens perjudici de l’exercici de l’acció de regrés a 

què fa referència l’apartat 2. 
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5. Els estàndards de diligència exigible als membres dels òrgans a què fa re-

ferència l’apartat 4 es regeixen pel que disposen el llibre tercer del Codi civil 

de Catalunya i les lletres a i b de l’apartat 3. 

6. Les entitats del sector públic institucional participades, directament o indi-

rectament, de manera majoritària per l’Administració de la Generalitat i les 

que hi estan adscrites han d’assegurar la responsabilitat civil dels membres 

dels òrgans de govern, els de liquidació, i dels empleats públics de la Genera-

litat que exerceixen les funcions de secretaris de les dites entitats, d’acord amb 

les instruccions i pel procediment que en cada cas determini el departament 

competent en matèria d’assegurances, amb l’informe previ favorable d’aquest 

sobre les clàusules de les pòlisses corresponents. 

 

 

 

 

 

1. Es modifica el text de la Llei 16/1984, del 20 de març, de l’estatut de la 

funció interventora, en els termes següents: 

a) Les referències contingudes arreu del text articulat al «Cos especial d'Inter-

ventors de la Generalitat», al «Cos d'Interventors de la Generalitat» o al «Cos 

d'Interventors de l'Administració de la Generalitat» se substitueixen per refe-

rències al «Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya». 

b) Les referències al «Cos d’Interventors» contingudes en els articles 8.3 i 9.1 

se substitueixen per referències al «Cos d’Intervenció de la Generalitat de Ca-

talunya». 

2. Es modifica l’article 7 de la Llei 16/1984, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 7 

»1. L’interventor general de l’Administració de la Generalitat, que depèn je-

ràrquicament de la persona titular del departament competent en matèria de 

finances, és nomenat, a proposta d’aquesta, per decret del Govern, i ha de 

complir les condicions d’accés al Cos d’Intervenció de la Generalitat de Ca-

talunya que estableix aquesta llei. 

»2. El Govern ha de determinar mitjançant decret l’estructura, les competèn-

cies i les funcions de la Intervenció General de l’Administració de la Genera-

litat, i el conseller competent en matèria de finances n’ha de regular per mitjà 

d’una ordre el procediment de desenvolupament i execució.» 

3. [Prové de la DA 10] S’afegeixen dos articles, el 10 i l’11, a la Llei 16/1984, 

amb el text següent: 

«Article 10 

»1. Es creen, dins del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya, l’Es-

cala Superior d’Intervenció i l’Escala Tècnica de Control i Comptabilitat. 

»2. Són funcions pròpies de l’Escala Superior d’Intervenció les següents:  
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»a) Fiscalitzar tots els actes administratius susceptibles de donar lloc al reco-

neixement i a la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic, o que 

tinguin repercussió financera o patrimonial en els casos establerts per les dis-

posicions vigents, i intervenir els ingressos i els pagaments que en derivin. 

»b) Intervenir i comprovar la inversió dels cabals públics. 

»c) Presenciar i intervenir el moviment de cabals, d’articles i d’efectes en els 

establiments, els magatzems i les caixes, i comprovar les dotacions de perso-

nal, les existències en metàl·lic, els efectes, els articles i els materials. 

»d) Assistir a les licitacions que es facin per a la contractació d’obres, la gestió 

de serveis públics, els subministraments, els arrendaments i l’adquisició i l’ali-

enació de béns. 

»e) Promoure i interposar, en nom i en interès de la hisenda de la Generalitat, 

els recursos que corresponguin, d’acord amb les disposicions corresponents. 

»f) Dirigir la comptabilitat de l’Administració de la Generalitat. 

»g) Fiscalitzar, preparar i conformar els comptes comptables que els òrgans 

de l’Administració de la Generalitat hagin de retre als òrgans de control ex-

tern. 

»h) Fiscalitzar els expedients de modificació de crèdits. 

»i) Exercir, en relació amb la comptabilitat de les empreses públiques, les fa-

cultats establertes per l’article 79 del text refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya. 

»j) Exercir el control financer i el control posterior. 

»k) Dirigir i, si escau, fer les auditories a què es refereix l’article 75 del text 

refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

»l) Emetre els informes que requereixin els departaments, els organismes au-

tònoms i altres ens relacionats amb l’activitat financera en l’àmbit de les res-

pectives competències. 

»m) Exercir el control d’eficàcia, mitjançant l’anàlisi del cost de funcionament 

i del rendiment o la utilitat dels serveis o les inversions respectius, i del com-

pliment dels programes corresponents. 

»n) Exercir el control, el seguiment i l’avaluació de la gestió en l’àmbit eco-

nòmic i financer, mitjançant auditories de gestió i informes i anàlisis globals 

o específics sobre resultats, riscs, organització, procediments, sistemes i pro-

grames. 

»o) Les que li atribueix la Llei de finances públiques de Catalunya. 

»p) Les que derivin de les funcions anteriors o hi estiguin relacionades. 

»3. Són funcions pròpies de l’Escala Tècnica de Control i Comptabilitat, 

acomplint tasques de suport a l’Escala Superior d’Intervenció, les següents:  

»a) Fiscalitzar els actes de fiscalització posteriors al de la fiscalització prèvia 

de les despeses materials no inventariables, i també els de caràcter periòdic i 

els de tracte successiu. 

»b) Fiscalitzar els expedients de contractació administrativa, les subvencions, 

les transferències i els ajuts. 

»c) Fiscalitzar l’aplicació dels fons a justificar, tant els de caràcter esporàdic 

com els renovables. 

»d) Fiscalitzar els expedients de reconeixement de drets. 
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»e) Dur a terme les actuacions d’anàlisi i proposta dels expedients sotmesos a 

control posterior. 

»f) Dur a terme la intervenció material dels cabals. 

»g) Fer la gestió, l’anàlisi i la proposta en les actuacions de control financer. 

»h) Fer la gestió, l’anàlisi i la proposta en les actuacions de control de la gestió 

econòmica financera. 

»i) Dur a terme les actuacions de gestió comptable en el marc de les compe-

tències de la Intervenció General de l’Administració de la Generalitat. 

»j) Les que li atribueixi per resolució l’interventor general de l’Administració 

de la Generalitat. 

»k) Les que derivin de les funcions anteriors o hi estiguin relacionades. 

»Article 11 

»1. L’accés a les escales del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya, 

tant pel torn lliure com pel torn de promoció interna, es fa per concurs-oposi-

ció, amb les proves teòriques i pràctiques que determini cada convocatòria, i 

es completa amb la superació d’un curs de formació de caràcter selectiu. 

»2. La meitat, com a mínim, de les places que es convoquin pel torn de pro-

moció interna per a accedir a l’Escala Superior d’Intervenció s’han de reservar 

al personal que acrediti una antiguitat mínima de quatre anys com a funcionari 

de carrera de l’Escala Tècnica de Control i Comptabilitat. Els processos se-

lectius d’accés pel torn de promoció interna poden establir exempcions amb 

relació a determinades proves o exercicis o amb relació a l’avaluació de les 

parts del temari que es considerin superades. 

»3.El Govern ha d’establir per reglament el contingut i la durada de les proves 

selectives i dels cursos selectius de formació per a l’accés a les escales del Cos 

d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya, el contingut del temari que ha 

de regir la fase d’oposició i les regles sobre la composició i el sistema de 

designació dels tribunals qualificadors.» 

4. [Prové de la DT 9] S’afegeix una disposició transitòria, única, a la Llei 

16/1984, amb el text següent: 

«Disposició transitòria. Règim d’integració del personal funcionari en les es-

cales del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya 

»1. El personal funcionari de carrera que, en el moment de l’entrada en vigor 

de la present disposició transitòria, pertanyi al Cos d’Intervenció de la Gene-

ralitat de Catalunya, s’integra automàticament en l’Escala Superior d’Inter-

venció d’aquest cos. 

»2. El personal funcionari de carrera del Cos Superior d’Administració de la 

Generalitat de Catalunya que, en el moment de l’entrada en vigor de la present 

disposició transitòria, ocupi de manera definitiva un lloc de treball adscrit a la 

Intervenció General de l’Administració de la Generalitat, i acrediti haver pres-

tat serveis durant dos anys com a mínim en llocs de treball adscrits a la dita 

Intervenció General, es pot integrar en l’Escala Tècnica de Control i Compta-

bilitat del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya, un cop superat un 

curs selectiu específic de formació regulat per una ordre del conseller compe-

tent en matèria d’hisenda. El personal que s’integra en l’esmentada escala 

resta en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat respecte al cos 

d’origen. 

»3. El personal funcionari que s’integri en una de les escales del Cos d’Inter-

venció de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’apartat 1 o de l’apartat 2, 
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continua en el lloc de treball que ocupava abans de la integració, en cas de 

trobar-se en servei actiu, o bé roman, altrament, en la mateixa situació admi-

nistrativa en què es trobava en el cos d’origen. 

»4. Al personal funcionari que s’integri en l’Escala Tècnica de Control i 

Comptabilitat del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya se li han 

de computar, als efectes d’acreditar l’antiguitat mínima exigida per a partici-

par en el torn de promoció interna a què fa referència l’article 11.2, els serveis 

prestats en llocs de treball adscrits a la Intervenció General.» 

 

1. [Esmena 1427] Es modifica l’article 7 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, 

de les policies locals, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 7. 

»1. Els policies locals gaudeixen a tots els efectes, en l’exercici de llurs fun-

cions, de la condició d’agents de l’autoritat. 

»2. També gaudeixen de la condició d’agents de l’autoritat els vigilants a què 

fa referència l’article 1.2, sempre que:  

»a) Actuïn degudament identificats i en exercici de les funcions que els son 

pròpies tal com estan definides en l’article 13 i amb les limitacions de l’article 

8.3. 

»b) El municipi on actuïn no disposi de policia local, tal com estableix l’article 

1.2. No es consideren agents de l’autoritat, en cap cas, els vigilants, algutzirs 

o similars que actuen de manera complementària o auxiliar a una policia local 

municipal existent.» 

2. [Esmena TRANSACCIONAL 61092-3 amb l’esmena 76] S’afegeix una 

disposició addicional, la vuitena, a la Llei 16/1991, amb el text següent: 

«Disposició addicional vuitena 

»1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories de policies locals 

i vigilants a què fa referència l’article 1 aprovades a partir de l’1 de gener de 

2020 han de determinar el nombre de places que han d’ésser proveïdes per 

dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les 

plantilles respectives.  

»2. El nombre de places reservat per a dones ha d’ésser proporcional als ob-

jectius perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni 

inferior al percentatge que sigui establert pel pla d'igualtat de cada ajuntament. 

Com a regla general, fins que els ajuntaments no elaborin aquests plans d'i-

gualtat, el percentatge mínim no pot ésser inferior al 25% de les places con-

vocades, sempre que se’n convoquin més de tres. 

»4. En els procediments selectius a què fa referència l'apartat 2, l'adjudicació 

de les places convocades s’ha de fer seguint una única llista final de les per-

sones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, 

aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment, llevat que per aquest 

procediment no s’assoleixi el percentatge que determina l’apartat 2, en el qual 

cas caldrà donar preferència a les candidates dones, fins a assolir l'objectiu 

perseguit, sempre que es compleixin les condicions següents: 

»a) Hi ha d’haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determi-

nada per la superació de les proves i els exercicis de la fase d'oposició del 

sistema selectiu. 
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»b) Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d'aquest criteri de pre-

ferència no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d'oposició 

i, si escau, en la fase de concurs, de més del 15% respecte als candidats homes 

preterits. 

»c) No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin 

motius de discriminació positiva legalment determinats altres que el criteri de 

preferència que regula la present disposició, com la pertinença a altres col·lec-

tius amb especials dificultats d’accés a l'ocupació. 

»6. El criteri de preferència que regula la present disposició no és aplicable si 

en el cos, l’escala i la categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència 

de funcionàries dones igual o superior al 33%.» 

 

0. [Prové de la DA 12, ap. 1] S’afegeix una lletra, la g bis, a l’apartat 1 de 

l’article 7 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalu-

nya, amb el text següent: 

«g bis) La gestió, el manteniment i la determinació de les mesures de seguretat 

dels elements comuns o unificats del sistema d’informació del Sistema sanitari 

integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat). 

0 bis. [Prové de la DD 16, lletra a] Es deroga la lletra g de l’article 10 de la 

Llei 15/1990.  

0 ter. [Prové de la DA 12, ap. 2 i 3] S’afegeixen dues lletres, la k bis i la k ter, 

a l’article 10 de la Llei 15/1990, amb el text següent: 

«k bis) L’establiment i la gestió d’un sistema d’informació integrat sobre els 

professionals que desenvolupen llur activitat a Catalunya, per compte propi o 

aliè, en centres públics i privats, que respongui a les necessitats de l’Adminis-

tració sanitària per a l’exercici de les seves competències, especialment en 

matèria de planificació i organització de recursos sanitaris i de desenvolupa-

ment professional, i a partir del qual es comuniquin al Registre estatal de pro-

fessionals sanitaris les dades necessàries per al manteniment i desenvolupa-

ment del sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut, en els 

termes de l’article 53 de la Llei de l’Estat 16/2003, del 28 de maig, de cohesió 

i qualitat del Sistema Nacional de Salut, a la unitat directiva competent en 

matèria de professionals de la salut del departament competent en matèria de 

salut. Amb aquestes finalitats, el departament, per mitjà de la unitat orgànica 

que tingui atribuïda aquesta funció per reglament, pot accedir a les dades per-

sonals necessàries que constin en els registres de recursos humans de les ad-

ministracions públiques i les entitats que hi estan vinculades, les corporacions 

professionals, els centres, serveis i establiments sanitaris i les entitats d’asse-

gurances que actuen en el ram de la malaltia. Les comunicacions d’aquestes 

dades han d’estar subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades. 

»k ter) La funció de disseny, aprovació, posada en pràctica i supervisió de les 

accions relatives a la seguretat de la informació del departament competent en 

matèria de salut i dels ens i organismes que hi són adscrits, per mitjà de la 

unitat competent de la Secretaria General del departament esmentat que tingui 

atribuïda aquesta funció per reglament.» 

1. Es modifica la lletra n de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 15/1990, del 

9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que resta redactada de la ma-

nera següent:  
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«n) Aprovar la relació de llocs de treball del Servei Català de la Salut.» 

2. Es modifica la lletra c de l’apartat 1.1 de l’article 24 de la Llei 15/1990, que 

resta redactada de la manera següent:  

«c) Els òrgans o organismes i els serveis i les unitats que s’aprovin per acord 

del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.» 

2 bis. [Prové de la DD 16, lletra b] Es deroga la lletra j de l’apartat 1 de l’article 

26 de la Llei 15/1990. 

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 61 de la Llei 15/1990, que resta redactat 

de la manera següent:  

«1. L’assessorament jurídic al Servei Català de la Salut i la representació i la 

defensa en els assumptes relatius a les finalitats que li atribueix l’article 6 cor-

responen al personal lletrat adscrit a aquest ens, sens perjudici que el Govern 

pugui adscriure advocats de la Generalitat a determinades places de la plantilla 

de l’ens. Excepcionalment, les funcions de representació i defensa esmentades 

poden ésser encarregades a altres advocats col·legiats.» 

4. [Prové de la DA 9] S’afegeix una disposició addicional, la dinovena, a la 

Llei 15/1990, amb el text següent: 

«Disposició addicional dinovena. Integració del personal funcionari dels cos-

sos estatals de metges inspectors i del personal laboral de la categoria profes-

sional de tècnics en gestió i administració sanitària de l’Institut Català de la 

Salut en el Departament de Salut 

»1. El personal funcionari dels cossos estatals de metges inspectors i el perso-

nal laboral de la categoria professional de tècnics en gestió i administració 

sanitària que prestin serveis a l’Institut Català de la Salut o que hi hagin tingut 

llur darrera destinació s’integren en el departament competent en matèria de 

salut, amb adscripció a l’òrgan que tingui atribuïdes les funcions d’ordenació 

i regulació sanitària i mantenint el règim jurídic, la vinculació jurídica i els 

drets consolidats de què gaudien. 

»2. La integració del personal laboral de la categoria professional de tècnics 

en gestió i administració de l’Institut Català de la Salut en el departament com-

petent en matèria de salut comporta el reconeixement de la subrogació, amb 

tots els efectes jurídics que en puguin derivar. 

5. S’afegeix una disposició addicional, la dinovena, a la Llei 15/1990, amb el 

text següent: [Prové de la DA 12, ap. 5] 

«Disposició addicional dinovena 

»El Servei Català de la Salut i el departament competent en matèria de salut 

se subroguen, en la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició, en les relaci-

ons jurídiques en què l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalu-

nya era subjecte actiu o passiu que estiguin relacionades amb les funcions que 

tenen atribuïdes des la data esmentada d’acord amb la lletra g bis de l’article 

7.1 i d’acord amb les lletres k bis i k ter de l’article 10, respectivament.» 

 

S’afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 8/2007, del 30 de 

juliol, de Institut Català de la Salut, amb el text següent: [Prové de la DA 8] 

«Disposició addicional vuitena. Règim retributiu del personal estatutari de 

l’Institut Català de la Salut que ocupi un càrrec directiu 
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»El personal estatutari de l’institut Català de la Salut que subscrigui un con-

tracte laboral d’alta direcció per a ocupar-hi un càrrec directiu té dret a conti-

nuar percebent l’import del complement de carrera professional corresponent 

al nivell de carrera que té reconegut com a personal estatutari.» 

 

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 5/2019, 

del 31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que resta redactat 

de la manera següent:  

«2. El personal funcionari de carrera, el personal funcionari interí i el personal 

laboral que en la data d’entrada en funcionament de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya presti serveis en el departament competent en matèria de salut i 

hi dugui a terme les funcions tècniques i administratives que d’acord amb 

aquesta llei assumeix l’Agència s’integrarà en aquest ens mantenint el vincle 

de procedència i en les mateixes condicions que li eren aplicables en el mo-

ment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.» 

 

 

 

 

1. Es modifica l’article 48 ter de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la policia 

de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, que resta redactat de la manera se-

güent:  

«Article 48 ter 

»1. Els danys materials o lesions que pateixin els membres del cos de Mossos 

d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat, i sempre que 

no concorrin dol o negligència, han d’ésser reconeguts amb la instrucció prè-

via del procediment corresponent que s’inicia d’ofici o a sol·licitud del funci-

onari interessat. 

»2. La resolució que posa fi a l’expedient ha d’indicar la procedència o no del 

rescabalament i, si s’escau, identificar l’origen de les lesions o danys materi-

als, la relació de causalitat existent entre aquests i el servei i llur valoració 

econòmica. 

»3. No poden ésser objecte de rescabalament, en cap cas, les lesions o danys 

materials que siguin indemnitzats o satisfets per altres sistemes de cobertura.» 

2. Es modifica la lletra s de l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 10/1994, que 

resta redactada de la manera següent:  

«s) Trobar-se en situació d’embriaguesa o bé consumir drogues tòxiques, es-

tupefaents o substàncies psicòtropes durant el servei o habitualment, i negar-

se a sotmetre’s a les proves tècniques pertinents. S’entén que existeix habitu-

alitat quan han estat acreditats tres episodis, o més, d’embriaguesa o de con-

sum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en el termini 

d’un any, o quan s’acrediti així pels informes analítics resultants de les proves 

tècniques dutes a terme.» 
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1. [Prové de la DD 25] Es deroga la disposició addicional tercera, «Cos de 

Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball», de la Llei 11/2010, del 19 

de maig, de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball. 

2. Es deroga la disposició transitòria primera, «Personal tècnic habilitat pel 

Departament de Treball en virtut del Decret 12/2006», de la Llei 11/2010. 

 

 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 39 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 

Sindicatura de Comptes, que queda redactat de la manera següent:  

«4. Les entitats vinculades a la Generalitat o que en depenen a què es refereix 

l’article 3 han de trametre a la Sindicatura de Comptes, abans del 30 de juny 

de l’any següent al del tancament de l’exercici, els comptes anuals de l’exer-

cici anterior, inclosos els comptes anuals de les entitats en què participen.» 

 

 

 

0. [Prové de l’art. 91] S’afegeix un article, el 173 bis, a la Llei 5/2017, del 28 

de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 

creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 

ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, amb el text se-

güent: 

«1. Les entitats del sector públic institucional de la Generalitat que tinguin 

forma jurídica d’organisme autònom, entitat de dret públic subjecta a dret pri-

vat, societat mercantil o fundació es poden transformar per adoptar la natura-

lesa jurídica d’una altra qualsevol d’aquestes persones jurídiques. 

»2. La transformació es fa efectiva per mitjà de cessió i integració global de 

tot l’actiu i passiu de l’entitat transformada. L’operació s’efectua en unitat 

d’acte i dona lloc a la successió universal de drets i obligacions. 

»3. L’entitat transformada conserva la personalitat jurídica, sense alterar les 

condicions financeres de les obligacions assumides i amb continuïtat de les 

seves relacions jurídiques. 

»4. La transformació es duu a terme pel mateix procediment de modificació 

dels estatuts o normes reguladores aplicable a la naturalesa de l’entitat en què 

es pretén transformar, llevat del cas d’entitats creades per llei, en què s’habilita 

el Govern perquè faci efectiva la transformació per mitjà d’un decret. 

»5. El procediment de transformació es pot iniciar a instància del màxim òrgan 

de govern de l’entitat que s’ha de transformar, o d’ofici per part del 
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departament d’adscripció, o en el marc de l’exercici de la funció de supervisió 

contínua. 

»6. L’expedient relatiu al projecte de decret o proposta d’acord de govern de 

transformació de l’entitat ha de contenir, en tots els casos, la documentació 

següent:  

»a) Una memòria justificativa dels aspectes següents:  

»1r. La necessitat de l’operació de transformació i de l’adequació d’aquesta 

mesura a les finalitats perseguides, amb una descripció dels aspectes jurídics 

i econòmics implicats en l’operació de transformació.  

»2n. Una anàlisi del cost-benefici de la transformació. 

»3r. La indicació de la data a partir de la qual les operacions s’entenen fetes, 

a efectes comptables, per l’entitat transformada.  

»4t. Les conseqüències que es preveu que tingui la transformació en els treba-

lladors de l’entitat, amb la valoració de les característiques dels llocs afectats 

i les necessitats de l’entitat en què s’hagi de produir la integració. S’ha de fer 

constar, en qualsevol cas, que els diferents tipus de personal de l’entitat trans-

formada tindran els mateixos drets i obligacions que els corresponguin en cada 

cas d’acord amb la normativa aplicable; i que la transformació no comporta 

l’adquisició de la condició de funcionari al personal laboral que prestava ser-

veis a l’entitat transformada. La memòria ha d’assenyalar, així mateix, el per-

sonal a integrar, amb llocs a extingir, respecte dels que desenvolupaven fun-

cions reservades a funcionaris sense tenir aquesta condició. 

»b) El projecte d’estatuts o norma reguladora de l’entitat resultant de la trans-

formació. 

»c) El balanç de transformació. 

»d) Els darrers comptes anuals auditats. 

»7. Els documents a què fan referència les lletres a, b i c de l’apartat 6 s’han 

de posar a disposició del comitè d’empresa o dels representants dels treballa-

dors, segons que correspongui, amb un mes d’antelació a l’acord de l’opera-

ció, perquè els puguin examinar i, si escau, formular-hi al·legacions. 

»8. Els actes i les disposicions de transformació s’han de publicar en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

»9. L’acte o la disposició que aprova la transformació porta implícita:  

»a) L’adaptació de l’organització dels mitjans personals, materials i econò-

mics necessaris per a fer efectiu el canvi de naturalesa jurídica de l’entitat. 

»b) La possibilitat d’integrar el personal a l’entitat transformada o a l’Admi-

nistració de la Generalitat d’acord amb els procediments de mobilitat esta-

blerts en cada cas per l’ordenament jurídic. 

»10. L’execució de la transformació no pot donar lloc, en cap cas, a cap incre-

ment de la massa salarial preexistent en l’entitat transformada. 

»11. [Prové de l’ap. 4 in fine] Resten exceptuats de la possibilitat de transfor-

mació regulada per aquest article la Comissió Jurídica Assessora i el Consell 

de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, òrgans consultius del Govern de 

naturalesa estatutària.» 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 175 de la Llei 5/2017, que resta redactat 

de la manera següent:  

«1. El règim d’adscripció de les fundacions del sector públic és l’establert per 

la normativa de règim jurídic de les administracions públiques. L’òrgan 
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competent per a determinar-ne l’adscripció a l’Administració de la Generalitat 

és el Govern, a instància de la Intervenció General i amb l’informe previ de la 

Comissió del Sector Públic i de la unitat directiva competent en matèria de 

fundacions.» 

2. S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 175 de la Llei 5/2017 (...) [V. ap. 3 bis] 

3. Es modifica l’article 176 de la Llei 5/2017, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 176. Dissolució de les fundacions del sector públic 

»Sens perjudici del que estableix el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

en els processos de dissolució de les fundacions del sector públic de l’Admi-

nistració de la Generalitat, l’acord de dissolució obre el període de liquidació 

de manera automàtica, i aquesta es duu a terme per mitjà de la cessió global 

d’actius i passius en favor de l’Administració de la Generalitat, o de les entitats 

del seu sector públic. Excepcionalment, i per causes degudament justificades, 

la liquidació es pot dur a terme per mitjà de la realització del patrimoni; en 

aquest supòsit, el patrimoni romanent s’ha d’adjudicar al Tresor de la Gene-

ralitat.» 

3 bis. [Prové de l’ap. 2] S’afegeix una disposició final, la segona bis, a la Llei 

5/2017, amb el text següent: 

«Disposició final segona bis. Adaptació dels estatuts de les fundacions del 

sector públic 

»Les fundacions del sector públic de la Generalitat han d’adaptar llurs estatuts 

al nou règim jurídic establert pels articles 175 i 176, i han de sol·licitar-ne la 

inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, en el 

termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la present disposició final.» 

 

 

Article 92. [V. art. 82, ap. 2] 

 

1. Es modifica l’article 15 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 15 

»1. Els contractes que subscriu l’Agència de l’habitatge de Catalunya s’han 

d’ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes del sector 

públic. 

»2. L’òrgan de contractació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya és el 

director o directora de l’Agència.» 

2. [Prové de la DD 23] L’apartat únic de la disposició derogatòria de la Llei 

13/2009 esdevé apartat 2, per tal com s’afegeix a la dita disposició un apartat, 

l’1, amb el text següent: 

«1. Es deroguen els apartats 3 i 4 de l’article 46 dels estatuts de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, aprovats pel Decret 157/2010, del 2 de novembre.» 



Dossier Ple 51 

 

253 

 

3. [Prové de la DD 6] Es deroguen els apartats 2, 2 bis, 3, 4, 5 i 6 de l’article 

12 de la Llei 4/1980, del 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del 

Sòl. 

 

Es deroga la disposició addicional desena de la Llei 14/2009, del 22 de juliol, 

d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. 

 

Es deroguen l’apartat 4 de l’article 3 i l’article 5 bis de la Llei 15/2001, del 14 

de novembre, de meteorologia. 

 

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 152 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, 

de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resta 

redactat de la manera següent:  

«3. La contractació d’aquesta entitat de dret públic es regeix per la legislació 

de contractes del sector públic. Corresponen a la Presidència del Consell Rec-

tor les funcions pròpies de l’òrgan de contractació.» 

2. S’afegeix un apartat, el 12, a l’article 152 de la Llei 2/2014, amb el text 

següent: [Prové de la DD 22] 

«12. Es deroguen els articles 6.2.g i 12.2 dels estatuts de l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya, aprovats pel Decret 58/2015, del 21 d’abril.» 

 

0. [Prové de la DD 9] Es deroga l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 24/1987, 

del 28 de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 

Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

1. Es modifica l’article 3 de la Llei 24/1987, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 3 

»Correspon a l’Entitat:  

»a) Exercir les funcions tècniques, econòmiques i administratives relaciona-

des amb l’edició, la distribució i la difusió del DOGC. 

»b) Difondre el dret vigent a Catalunya i elaborar les versions consolidades de 

les normes. 

»c) Editar les publicacions de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 

públic institucional. 

»d) Distribuir i vendre totes les publicacions de la Generalitat i del seu sector 

públic institucional.» 

1 bis. [Prové de la DD 9] Es deroguen els aparats 2 i 3 de l’article 5 de la Llei 

24/1987. 

2. Es modifica l’article 7 Llei 24/1987, que resta redactat de la manera se-

güent:  
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«Article 7 

»Els mitjans econòmics de l’Entitat consisteixen en:  

»a) El ingressos derivats de la taxa per la publicació al DOGC. 

»b) Els ingressos generats per la prestació de serveis desenvolupats en l’exer-

cici de les seves funcions. 

»c) Les transferències i les subvencions que li reconeixen els pressupostos de 

la Generalitat. 

»d) Les subvencions i les donacions fetes per persones públiques o privades. 

»e) Els recursos procedents del seu patrimoni o de les rendes d’aquest. 

»f) Qualssevol altres recursos autoritzats per llei.» 

 

Es modifica l’article 20 de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’Institut de Re-

cerca i Tecnologia Agroalimentàries, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 20. Contractació 

»1. El règim jurídic de la contractació de l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries es regeix per la normativa vigent en matèria de contractes 

del sector públic. 

»2. L’òrgan de contractació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-

tàries és el director o directora general.» 

 

1. Els contractes de promoció, gestió i transferència de resultats de l’activitat 

de R+D+I subscrits pels centres Cerca i la fundació ICREA es regeixen pel 

dret privat, amb subjecció al principi de llibertat de pactes. Aquests contractes 

poden ésser adjudicats de forma directa en els termes que determinen l’article 

55.3 de la Llei de l’Estat 2/2011, del 4 de març, d’economia sostenible, i l’ar-

ticle 36 de la Llei de l’Estat 14/2011, de l’1 de juny, de la ciència, la tecnologia 

i la innovació. 

2. El director dels centres Cerca i de la fundació ICREA i el personal investi-

gador que hi exerceix funcions de direcció d’equips humans, instal·lacions, 

infraestructures, parcs científics i tecnològics o de programes i projectes cien-

tífics i tecnològics no tenen la consideració d’alts càrrecs als efectes del que 

estableix la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats 

dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

3. Els investigadors de la fundació ICREA que, complementàriament a l’acti-

vitat de recerca que duguin a terme en la universitat o l’altre agent de recerca 

a què estan adscrits per conveni, exerceixen en la mateixa universitat o agent 

de recerca funcions docents o de direcció d’equips humans, d’instal·lacions o 

de programes i projectes científics i tecnològics poden percebre, mentre durin 

aquestes responsabilitats addicionals, una compensació econòmica, d’acord 

amb la política retributiva de l’entitat d’adscripció. La compensació econò-

mica ha d’ésser finançada per l’entitat d’adscripció i pot ésser abonada a l’in-

vestigador per la fundació ICREA o per l’entitat d’adscripció, en els termes 

que estableixi el conveni d’adscripció corresponent. Aquestes responsabilitats 

addicionals es consideren una activitat efectuada en el marc del règim de 
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dedicació que l’investigador té atribuït a la fundació ICREA, sens perjudici 

del règim d’imputació dels resultats de la recerca que s’acordi entre les parts. 

 

 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 del text refós de la Llei de l’Institut 

Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. Al president o presidenta de la Junta de Govern, que aquesta elegeix d’en-

tre els seus membres, li correspon la representació ordinària de l’entitat en 

l’ordre judicial i en l’extrajudicial.» 

2. Es modifica l’article 25 del text refós de la Llei de l’Institut Català de Fi-

nances, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 25  

»Els càrrecs de president o presidenta, de conseller delegat o consellera dele-

gada i de vocal dominical de la Junta de Govern estan subjectes al règim d’in-

compatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, i també 

al que la normativa vigent estableixi per als òrgans d’administració de les en-

titats de crèdit.» 

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 32 del text refós de la Llei de l’Institut 

Català de Finances, que resta redactat de la manera següent:  

«2. La Junta de Govern ha d’elevar anualment a l’aprovació del Govern, mit-

jançant el departament competent en matèria d’economia i finances, la memò-

ria, el balanç, els comptes de resultats i l’informe de gestió. 

»L’Institut té autonomia pressupostària respecte de la Generalitat, la qual úni-

cament establirà el seu límit màxim d’endeutament anual a les respectives lleis 

de pressupostos. Aquest límit màxim d’endeutament anual és igualment 

l’única limitació de tipus pressupostari que s’aplica a l’Institut en un context 

de pròrroga pressupostària.» 

4. Es modifica la disposició addicional primera del text refós de la Llei de 

l’Institut Català de Finances, que resta redactada de la manera següent:  

«Disposició addicional primera 

»L’Institut Català de Finances és un subjecte obligat per la legislació vigent 

en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens 

perjudici del deure de reserva d’informació que imposa la normativa legal 

aplicable a les entitats de crèdit.» 

5. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de la disposició addicional quarta del 

text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, que resta redactada de la 

manera següent:  

«b) La llei de pressupostos de cada exercici pot determinar, respecte de les 

disposicions que contingui en matèria de personal, aquelles a les quals resta 

sotmès explícitament l’Institut Català de Finances, i per tant, només li són 

aplicables les normes que específicament i expressament estiguin adreçades 

nominalment a l’Institut.» 

6. [Prové de la DF 7, ap. 1] S’afegeix una disposició final, única, al text refós 

de la Llei de l’Institut Català de Finances, amb el text següent: 
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«Disposició final. Habilitació per a l’elaboració d’un nou text refós 

»S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada 

en vigor de la present disposició final, elabori un nou text refós de la Llei de 

l’Institut Català de Finances, en substitució del text refós aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2002, del 24 de desembre. L’autorització per a la refosa inclou 

també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut.» 

 

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 76 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 

mesures fiscals i financeres, amb el text següent:  

«3. El director o directora dels equipaments culturals adscrits a l’Agència Ca-

talana del Patrimoni Cultural a què fan referència les lletres a, b, c, d i e de 

l’article 72.2 es vinculen a l’ens en virtut d’un contracte laboral d’alta direc-

ció.» 

 

1. Es modifica l’article 13 de la Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre 

d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, que resta redactat 

de la manera següent:  

«Article 13. Òrgans de govern 

Els òrgans de govern del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 

112 Catalunya són el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta 

i el Consell Rector.» 

1 bis. [Prové de la DD 10] Es deroguen l’apartat 4 de l’article 16, l’article 17 

i l’article 18 de la Llei 9/2007. 

2. Es modifica l’article 20 de la Llei 9/2007, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 20. Funcions del director o directora 

»El director o directora del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 

112 Catalunya té les funcions següents:  

»a) Representar i dirigir el Centre d’acord amb les directrius del president o 

presidenta i del Consell Rector, i impulsar, coordinar i planificar les activitats 

necessàries per a complir les seves finalitats i exercir les funcions que té atri-

buïdes. 

»b) Executar els acords del Consell Rector i vetllar pel compliment de les ins-

truccions i les decisions dels òrgans de govern del Centre. 

»c) Elaborar i presentar al Consell Rector els projectes de pla estratègic i de 

carta de serveis, els criteris de disseny del servei i els plans anuals de desen-

volupament i explotació del servei. 

»d) Coadjuvar en l’elaboració dels convenis i els acords de col·laboració, i 

dels procediments i els protocols d’actuació. 

»e) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i la memòria anual i presentar-los 

al Consell Rector. 

»f) Exercir la direcció del personal del Centre, contractar el personal laboral i 

donar-ne compte al Consell Rector. 

»g) Autoritzar les despeses i fer els pagaments, quan llur quantia sigui igual o 

inferior al vint per cent dels pressupostos del Centre. 
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»h) Exercir les competències sobre patrimoni i contractació que l’ordenament 

jurídic atribueix a les entitats de dret públic. 

»i) Aprovar les instruccions que es considerin necessàries per a regular el fun-

cionament de l’activitat del Centre, i també l’ús de les dependències, les ins-

tal·lacions i els serveis que hi estan associats. 

»j) Elaborar i presentar al Consell Rector les propostes de criteris per al dis-

seny del servei relacionats amb la situació, els espais i les instal·lacions, la 

plataforma tecnològica i l’explotació del servei. 

»k) Preparar i presentar al Consell Rector les propostes d’instruccions de con-

tractació. 

»l) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per mitjà d’una disposició legal 

o reglamentària, i també qualsevol altra funció que, essent una competència 

pròpia del Centre, no sigui atribuïda a un altre òrgan.» 

3. S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 9/2007, amb el 

text següent: 

«Disposició addicional cinquena. Adaptació dels estatuts del Centre d’Atenció 

i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 

«1. [Prové de la DD 15] Es deroguen les lletres d i e de l’apartat 1 de l’article 

7, l’apartat 2 de l’article 11, l’apartat 1 de l’article 9 i els articles 17, 18, 19, 

20 i 21 dels estatuts del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

Catalunya, aprovats pel Decret 96/2008, del 29 d’abril. 

»2. [Prové de la DF 6] Les referències a la Comissió Executiva contingudes 

en els estatuts del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-

talunya resten sense efecte, a excepció de les contingudes en els lletres d, f i g 

de l’apartat 3 de l’article 22, que s’ha d’entendre que són fetes al Consell Rec-

tor.» 

 

0. [Prové de la DD 20] Es deroguen l’apartat 3 de l’article 11 i l’article 16 de 

la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 

públics i les activitats recreatives. 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 17 de la Llei 11/2009, que resta redactat 

de la manera següent: 

«1. El Consell Assessor d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives és un 

òrgan de l’Administració de la Generalitat amb funcions de debat, deliberació, 

consulta, coordinació, col·laboració i assessorament, a fi de facilitar la parti-

cipació amb relació a les matèries objecte d’aquesta norma als departaments 

de la Generalitat que hi tenen competències, a les administracions locals, als 

col·legis professionals implicats, als ciutadans i als sectors directament in-

teressats.» 

 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 45 de la Llei 11/2009, que resta redactat 

de la manera següent: 

«1. El Govern ha d’aprovar els objectius i les prioritats de les inspeccions en 

matèria d’establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives que 

han d’efectuar els serveis d’inspecció de l’Administració de la Generalitat i 

els serveis d’inspecció municipals en tot el territori, i ha de promoure l’exis-

tència de plans i programes d’inspecció compartits entre la Generalitat i els 
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ajuntaments, per tal de coordinar les respectives actuacions i aplicar criteris i 

metodologies d’inspecció similars.»  

 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de 

creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que resta 

redactat de la manera següent:  

«2. Correspon al Govern regular per decret les condicions bàsiques de la co-

mercialització de les loteries de la Generalitat, l’estructura essencial de la 

xarxa comercial i la determinació i els requisits mínims dels subjectes que la 

componen, i també els criteris necessaris per a establir les comissions que po-

den percebre.» 

2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 4 de la Llei 5/1986, amb el text següent: 

«3. Per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de 

joc es concreten la resta de qüestions relatives a la xarxa comercial, el règim 

de les autoritzacions per formar-ne part, l’abast dels acords comercials i el 

càlcul de l’import de les comissions i els subjectes als quals s’apliquen.» 

3. [Prové de la DA 5] Es deroga la disposició addicional única de la Llei 

5/1986, que resta substituïda per tres disposicions addicionals, la primera, la 

segona i la tercera, amb el text següent: 

«Disposició addicional primera. Transformació de Entitat Autònoma de Jocs 

i Apostes de la Generalitat en societat autònoma 

»1. El Govern, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei, ha d’acordar l’inici del procés de transformació de l’Entitat Au-

tònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una societat anònima de natu-

ralesa unipersonal per raó de la tinença de la totalitat de les accions, adscrita 

al departament competent en matèria de joc i apostes, i n’ha d’aprovar els es-

tatuts i promoure els actes necessaris per a la inscripció d’aquesta societat en 

el Registre Mercantil. 

»2. La transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 

creada per la Llei 5/1986, del 17 d’abril, s’ha de produir conservant la perso-

nalitat jurídica de l’entitat, mitjançant la cessió i integració global i en unitat 

d’acte, de tot l’actiu i passiu de l’entitat transformada amb successió universal 

de drets i obligacions. L’eficàcia de la transformació resta supeditada a la ins-

cripció de l’escriptura pública en el Registre Mercantil. A partir de la data de 

la inscripció neixen les obligacions que, si s’escau, es puguin derivar de la 

nova forma d’organització. 

»3. Durant el procés de transformació, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 

de la Generalitat manté la seva activitat i el seu Consell d’Administració manté 

la composició i les funcions establertes per la Llei 5/1986, en tot allò que afecti 

les activitats comercials, prestacions de serveis en matèria d’organització, ges-

tió dels jocs i l’explotació que la normativa reserva a la Generalitat, i també 

respecte de les competències de regulació del mercat del joc a Catalunya, que 

una vegada transformada l’entitat ha d’exercir la unitat directiva competent en 

matèria de jocs i apostes. 

»4. Correspon a la societat anònima l’organització, i la gestió, per compte de 

la Generalitat mitjançant qualsevol forma admesa en dret, de la comercialit-

zació dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat, 
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d’acord amb la normativa vigent, i qualsevol altra funció que li atribueixi el 

Govern. 

»Disposició addicional segona. Règim del personal de la societat anònima En-

titat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat  

»1. El personal de la societat transformada passa a regir-se pel dret laboral. 

»2. El personal laboral de l’entitat transformada s’integra en la nova societat 

pel mecanisme de la successió d’empresa i els són aplicables les garanties re-

latives a la recol·locació i al reingrés establertes per la disposició addicional 

segona del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal la-

boral de la Generalitat de Catalunya. 

»Disposició addicional tercera. Gestió dels ingressos de la societat anònima 

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 

»1. Les quantitats obtingudes per la comercialització dels jocs resten afectades 

al finançament d’inversions, programes i actuacions que promoguin la pros-

peritat i la cohesió social. Aquests ingressos s’han de minorar per l’import dels 

premis pagats, les comissions a percebre per les persones i entitats col·labora-

dores per la distribució i les restants despeses que se’n derivin per la gestió del 

joc. Les quantitats ingressades que excedeixin les previstes inicialment en 

l’estat d’ingressos del pressupost donen lloc a l’ampliació dels crèdits consig-

nats per a atendre les accions esmentades. La recaptació dels rendiments deri-

vats de l’activitat del joc es pot dur a terme pel procediment administratiu de 

constrenyiment. 

»2. En els termes i per la quantia que siguin determinats per reglament, amb 

els ingressos públics a què es refereix aquest apartat, s’han d’establir els me-

canismes per a atendre el pagament dels premis. Correspon a la societat anò-

nima transformada la gestió d’aquests fons, que no formen part dels seus re-

cursos propis ni dels seus ingressos. 

»3. Constitueixen ingressos de la societat transformada, entre altres, els que 

deriven de les seves activitats de gestió per compte de la Generalitat o per 

compte propi de les activitats de joc, en els termes que siguin establerts pels 

seus estatuts. 

 

 

1. Es modifica el text articulat de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la 

qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, 

en els termes següents: 

a) La denominació «Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Cata-

lunya» se substitueix, arreu del text articulat, per la denominació «Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Cata-

lunya». 

b) La sigla «CTGC» se substitueix, a l’article 1, per la sigla «CTTI». 

2. Es modifica l’article 2 de la Llei 15/1993, que resta redactat de la manera 

següent: [Esmena 1398] 

«Article 2. Funcions 

»1. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Ge-

neralitat de Catalunya (CTTI) integra la prestació de tots els serveis relatius a 
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les tecnologies de la informació i la comunicació (serveis TIC) a la Generalitat 

i al seu sector públic i, en conseqüència, constitueixen les seves funcions:  

»a) La planificació tècnica i l’establiment de les directrius de la gestió i de 

l’explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions i comunicacions 

que corresponen a la Generalitat, d’acord amb les atribucions que atorga l’Es-

tatut d’autonomia i d’acord amb el que estableix la legislació de l’Estat sobre 

ordenació de les telecomunicacions i amb el que estableix la legislació cata-

lana i europea en l’àmbit de les competències respectives. 

»b) La coordinació, la supervisió i control de l’execució dels sistemes i dels 

serveis de telecomunicacions i d’informàtica aptes per a satisfer les necessitats 

de l’Administració de la Generalitat, i la provisió de solucions transversals i 

adaptades als departaments i al sector públic de la Generalitat, tot impulsant 

la innovació i la transformació digitals. 

»c) L’assessorament tècnic amb relació a les telecomunicacions corporatives 

i la formació del personal tècnic per mitjà de l’organització i la promoció de 

cursos i altres possibilitats de formació per a l’elaboració de sistemes i la pres-

tació de serveis. 

»d) Qualsevol altra directament relacionada amb les funcions a què fan refe-

rència les lletres a, b i c, tant en l’àmbit de les telecomunicacions com en 

l’àmbit de la informàtica, que li sigui atribuïda pel Govern. 

»2. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Ge-

neralitat de Catalunya, d’una manera directa o per mitjà de societats que es 

constitueixin amb aquesta finalitat, ha de gestionar la prestació de serveis i 

sistemes de telecomunicacions per a la Generalitat i per al seu sector públic, i 

ha d’executar, en qualsevol de les formes establertes per l’ordenament jurídic, 

el desenvolupament, la implantació, l’explotació i la comercialització d’altres 

serveis i sistemes de telecomunicacions per als quals obtingui l’autorització o 

el títol habilitant corresponent. 

»3. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Ge-

neralitat de Catalunya, un cop obtingudes les autoritzacions que siguin esta-

blertes legalment, pot dur a terme, directament o per mitjà de la participació 

en altres societats o empreses, qualsevol activitat comercial o industrial que 

estigui relacionada amb qualsevol de les funcions a què fa referència l’apartat 

2, si ho acorden els seus òrgans de govern.» 

 

1. S’afegeix una lletra, la c bis, a l’article 3 de la Llei 13/1997, del 19 de no-

vembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, amb el 

text següent: 

«c bis) Promoure i gestionar els projectes de mentoria social per infants, ado-

lescents i joves tutelats.» 

2. Es modifica la lletra d de l’article 3 de la Llei 13/1997, que resta redactada 

de la manera següent: 

«d) Fer el seguiment, directament o per mitjà de les entitats o institucions acre-

ditades, dels infants que estiguin sota mesures d’acolliment familiar en família 

aliena o bé en acolliment preadoptiu fins a la constitució de l’adopció.» 

3. S’afegeix una lletra, la g bis, a la Llei 13/1997, amb el text següent: 

«g bis) Dissenyar i desenvolupar polítiques d’atenció postadoptiva.» 
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S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 46 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 

cinema, amb el text següent:  

«3. El director o directora de la Filmoteca de Catalunya és designat pel màxim 

òrgan de govern de l’ens gestor i es vincula a l’ens en virtut d’un contracte 

laboral d’alta direcció.» 

 

1. Es modifica el text de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de 

l’Institut Català de les Indústries Culturals, en el sentit que la denominació 

«Institut Català de les Indústries Culturals» se substitueix, arreu del text arti-

culat, per la denominació «Institut Català de les Empreses Culturals». 

2. S’afegeix una lletra, la e, a l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 20/2000, amb 

el text següent: 

«e) Nomenar el director o directora de l’espai Centre d’Arts Santa Mònica, 

que es vincula a aquest ens en virtut d’un contracte laboral d’alta direcció.» 

 

1. Es modifica l’apartat 6 de l’article 193 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, 

de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resta 

redactat de la manera següent:  

«6. El Consell Català de la Producció Integrada aprova els seus estatuts, que 

ha de sotmetre a la validació administrativa del departament competent en 

matèria d’agricultura i ramaderia. Els estatuts, que han de regular si més no 

les finalitats i funcions del Consell, la seva organització i el règim econòmic i 

financer, a més dels drets i obligacions dels operadors, el control intern i el 

règim disciplinari, s’han de basar en els principis següents: 

»a) Representació democràtica. 

»b) Representativitat dels interessos econòmics dels diversos sectors que l’in-

tegren. 

»c) Autonomia en la gestió i l’organització dels processos electorals d’elecció 

dels seus òrgans rectors.» 

2. Es modifica l’apartat 8 de l’article 193 de la Llei 2/2014, que resta redactat 

de la manera següent:  

«8. El departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia pot enco-

manar al Consell Català de la Producció Integrada la gestió dels béns i els 

serveis la titularitat dels quals sigui de la Generalitat, inclosa la gestió de la 

menció “Producció Integrada” i del logotip que la identifica, amb l’objectiu 

que pugui complir les seves finalitats i exercir les seves funcions amb l’eficà-

cia i l’agilitat màximes.» 

3. Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 194 de la Llei 2/2014, que 

resta redactada de la manera següent:  

«c) Col·laborar amb el departament competent en matèria d’agricultura i ra-

maderia en la redacció de les normes tècniques de caràcter reglamentari que 

han de regir l’actuació del Consell, l’aprovació definitiva de les quals corres-

pon al conseller o consellera titular del dit departament.» 



Dossier Ple 51 

 

262 

 

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 195 de la Llei 2/2014, que resta redactat 

de la manera següent:  

«3. La protecció de la producció integrada implica el dret exclusiu dels opera-

dors d’emprar la denominació registrada. Únicament els operadors poden afe-

gir a l’etiqueta i a la publicitat de llurs productes, a més de la denominació 

registrada, la menció «Producció Integrada», que inclou el dret d’emprar en 

exclusiva el logotip dissenyat específicament per a la producció integrada; així 

mateix, poden emprar la menció «Producció Sostenible», conjuntament amb 

la menció «Producció Integrada», en els mateixos termes i amb les mateixes 

condicions d’ús.» 

5. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 196 de la Llei 2/2014, que resten 

redactats de la manera següent:  

«1. El Consell Català de la Producció Integrada ha d’establir els mecanismes 

que garanteixin l’origen i els processos de producció, l’elaboració, la transfor-

mació, la importació, l’etiquetatge, la comercialització, el transport, l’emma-

gatzematge i la comercialització dels productes provinents dels operadors ins-

crits en el registre corresponent. 

»2. El departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia ha de su-

pervisar l’aplicació dels mecanismes de control establerts pel Consell Català 

de la Producció Integrada.» 

6. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 196 de la Llei 2/2014, amb el text se-

güent:  

«5. El Consell Català de la Producció Integrada, que s’ha de dotar dels mitjans 

necessaris per a l’exercici de les seves funcions i potestats públiques, ha de 

disposar d’un sistema de gestió de la qualitat amb relació a les funcions que 

especifica l’article 194, i ha d’acreditar-ne el bon funcionament mitjançant 

l’obtenció de la certificació de conformitat amb la norma ISO 9001, o de con-

formitat amb la norma ISO/IEC 17065:2012 o la norma que la substitueixi.» 

7. Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 1 de l’article 197 de la Llei 

2/2014, que resten redactades de la manera següent:  

«a) El Consell Català de la Producció Integrada, sempre que en l’organigrama 

quedin clarament separades les funcions de gestió i les de certificació i disposi 

de l’acreditació a què fa referència l’article 196.5. 

»b) Un organisme independent de control que estigui inscrit en el registre cor-

responent del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, 

sempre que disposi de l’acreditació a què fa referència l’article 196.5.» 

 

S’afegeix una lletra, la f, a l’apartat 1 de l’article 9 del Decret llei 16/2019, del 

26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls 

de les energies renovables, amb el text següent: 

«f) La no afectació a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs 

o de transformació dels existents promoguts per l’Administració.» 

 

Es modifica l’article 30 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i 

financeres, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 30. Disposicions en matèria d’organització 
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»S’habilita el Govern perquè dicti les normes d’organització adequades per a 

adaptar als canvis provocats per reestructuracions de departaments de l’Ad-

ministració de la Generalitat les referències que es puguin fer en disposicions 

amb rang de llei a departaments o a llurs òrgans en la regulació de llurs orga-

nismes o òrgans col·legiats.» 

Part quarta. Mesures administratives 

 

 

 

 

1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 28 de la Llei 18/2007, del 28 de desem-

bre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:  

«5. Els informes d’inspecció tècnica s’han de lliurar a l’Administració per a 

acreditar el compliment del deure d’haver passat la inspecció tècnica obliga-

tòria i per a obtenir un distintiu en què s’ha de fer constar l’estat de conserva-

ció de l’edifici que resulta de l’informe. El procediment per a sol·licitar el 

distintiu i la seva vigència s’ha d’aprovar per reglament.» 

2. Es modifica l’apartat 6 de l’article 30 de la Llei 18/2007, que resta redactat 

de la manera següent:  

«6. S’entén que el propietari o propietària compleix el deure de conservació i 

rehabilitació si compleix les disposicions relatives al deure de conservació i 

rehabilitació establertes per la normativa urbanística i les altres normes de ge-

nerals aplicables, incloses les que regulen la inspecció tècnica dels edificis 

d’habitatges.» 

3. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 65 de la Llei 18/2007, que resten 

redactats de la manera següent:  

«1. En els actes i els contractes de transmissió d’habitatges nous, els transmi-

tents han de lliurar als adquirents la documentació següent:  

»a) El plànol de situació de l’edifici. 

»b) El plànol de l’habitatge, amb l’especificació de la superfície útil i de la 

construïda, en cas d’habitatges de nova construcció, amb els mesuraments 

acreditats per tècnics competents. Si hi ha annexos, els mesuraments han d’és-

ser diferenciats. 

»c) La memòria de qualitats. 

»d) La cèdula d’habitabilitat, o la cèdula de qualificació definitiva en el cas 

d’un habitatge amb protecció oficial. 

»e) El distintiu de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici en el cas que 

l’edifici hagi estat obligat a passar la inspecció. 

»f) Una nota simple informativa del Registre de la Propietat, actualitzada. 
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»g) La documentació relativa a les garanties de l’habitatge, amb l’especifica-

ció dels garants, els titulars de la garantia, els drets dels titulars i el termini de 

durada. 

»h) La documentació relativa a la hipoteca, si s’ha constituït. 

»i) L’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal, i dels estatuts 

de la comunitat de propietaris, si ja han estat atorgats, si s’escau. 

»j) La documentació necessària per a contractar els serveis i els subministra-

ments de l’habitatge. 

»2. En els actes i els contractes de transmissió d’habitatges de segona trans-

missió o de les successives transmissions, cal lliurar als adquirents els docu-

ments assenyalats per les lletres d, e, h i i de l’apartat 1. 

»En el cas d’un habitatge en règim de propietat horitzontal, la persona repre-

sentant o administradora de la comunitat ha de facilitar a la persona transmi-

tent els documents següents: el certificat relatiu a l’estat de deutes dels trans-

mitents amb la comunitat, en el qual han de constar, a més, les despeses 

ordinàries aprovades pendents de repartir, i una còpia de l’informe de la ins-

pecció tècnica per al cas que l’edifici estigui obligat a passar aquesta inspec-

ció, amb la finalitat que pugui ésser lliurat a la persona adquirent, juntament 

amb la resta de documentació que s’indica en aquest apartat.» 

4. [Prové de la DT 4] S’afegeix una disposició transitòria, la segona bis, a la 

Llei 18/2007, amb el text següent: 

«Disposició transitòria segona bis. Règim transitori del certificat d’aptitud 

»Mentre no s’aprovi el reglamenta què fa referència l’article 28.5, es manté 

vigent, pel que fa a termini de validesa, efectes i òrgans competents per a eme-

tre’l, el certificat d’aptitud que regula el capítol 3 del Decret 67/2015, del 5 de 

maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels 

edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edi-

fici.» 

 

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 

de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclu-

sió residencial, i s’afegeix al dit article un apartat, el 3 bis, amb el text següent: 

«3. Estan obligats, com a última mesura, a oferir als ocupants que es trobin en 

les condicions a què fa referència l’apartat 1 el reallotjament en un habitatge 

de llur titularitat, en règim de lloguer i per un termini igual a la durada mínima 

prevista a la legislació d’arrendaments urbans en funció del tipus d’arrenda-

dor, els adquirents dels habitatges i els instants dels processos judicials d’exe-

cució hipotecària o d’altre tipus derivada de la reclamació d’un deute hipote-

cari o de desnonament per impagament de rendes de lloguer a què fan 

referència les lletres a i b de l’apartat 2 que, alhora, siguin, d’acord 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, grans tenidors titulars d’ha-

bitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense 

títol habilitant, o susceptibles d’ésser-hi inscrits, o persones jurídiques titulars 

d’habitatges que hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre 

en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un fons 
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de titulització d’actius o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la trans-

missió d’accions o participacions de societats mercantils. 

»3 bis. L’obligació de reallotjament recau també, en les mateixes condicions 

fixades per l’apartat 3, sobre els instants dels processos judicials d’execució 

hipotecària o d’altre tipus derivada de la reclamació d’un deute hipotecari o 

de desnonament per impagament de rendes de lloguer a què fa referència la 

lletra b de l’apartat 2 que, alhora, siguin persones jurídiques titulars d’habitat-

ges que hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre d’habi-

tatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant en primera o ulteriors 

transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius 

o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o parti-

cipacions de societats mercantils, sempre que no estiguin subjectes a l’obliga-

ció d’oferir lloguer social en virtut de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 

mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la po-

bresa energètica.» 

2. Es modifiquen les lletres d i e de l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 4/2016, 

que resten redactades de la manera següent: 

«d) L’obligació de reallotjament, en el cas a què fa referència l’apartat 2.a, és 

aplicable abans de l’adquisició del domini, i en els casos a què fa referència 

l’apartat 2.b és aplicable a partir del moment en què s’hagi presentat la de-

manda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament de 

rendes de lloguer, o s’hagi notificat la voluntat de presentar-la, o en què s’hagi 

instat el procés d’execució no hipotecària derivada de la reclamació d’un deute 

hipotecari, o s’hagi notificat la voluntat d’iniciar-lo. 

»e) L’oferiment de reallotjament a què fan referència els apartats 3 i 3 bis s’ha 

de comunicar, en el termini de tres dies hàbils des del moment en què s’ha 

produït, a l’ajuntament del municipi en què està situat l’habitatge i a l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya.» 

 

 

0. [Prové de la DA 4] Es modifica el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, en els termes següents: 

a) Les referències contingudes arreu del text articulat a la «Comissió d’Urba-

nisme de Catalunya» o a la «Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme 

de Catalunya» se substitueixen per referències a la «Comissió de Territori de 

Catalunya». 

b) Les referències al «conseller o consellera competent en matèria d’urba-

nisme» contingudes en els articles 80, 82, 83.1, 84, 85.3 i 98.3 se substitueixen 

per referències a la «Comissió de Territori de Catalunya». 

c) Les referències a la «direcció general competent en matèria d’urbanisme», 

a la «direcció general d’Urbanisme», al «director o directora general d’Urba-

nisme» o al «director o directora general competent en matèria d’urbanisme» 

contingudes en els articles 76.3, 82, 208.2 i 222 se substitueixen per referèn-

cies a «l’òrgan corresponent del departament competent en matèria d’urba-

nisme». 

d) Les referències a la «direcció general competent en matèria d’ordenació del 

territori i d’urbanisme» o a la «direcció general competent en matèria d’urba-

nisme» contingudes en l’article 86 bis i en la disposició transitòria divuitena 



Dossier Ple 51 

 

266 

 

se substitueixen per referències a la «comissió territorial d’urbanisme compe-

tent». 

1. Es modifica l’article 16 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera se-

güent:  

«Article 16. Òrgans competents de la Generalitat 

»Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de la Genera-

litat sense especificar l’òrgan administratiu competent per exercir-les són 

exercides per l’òrgan del departament competent en matèria d’urbanisme que 

es determini per reglament.» 

2. Es modifica l’article 17 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 17. Comissió de Territori de Catalunya 

»1. La Comissió de Territori de Catalunya és l’òrgan administratiu col·legiat 

de la Generalitat de Catalunya. S’adscriu al departament competent en matèria 

de política territorial i urbanisme i té el caràcter d’òrgan consultiu superior en 

aquestes matèries i, pel que fa a la tramitació i aprovació dels plans urbanís-

tics, d’òrgan resolutori superior del departament esmentat. 

»2. La composició de la Comissió de Territori de Catalunya s’estableix per 

reglament. El reglament ha de garantir que siguin representats en la Comissió 

els departaments de la Generalitat i les administracions locals amb competèn-

cies urbanístiques i que hi participin persones d’un prestigi professional o aca-

dèmic reconegut en matèria d’ordenació del territori, d’habitatge i de medi 

ambient. Els alcaldes dels ajuntaments afectats han d’ésser convocats, amb 

veu però sense vot, a les sessions en les quals es tracti del primer establiment 

i les revisions del pla d’ordenació urbanística municipal i del programa d’ac-

tuació urbanística municipal. S’ha de regular per reglament l’assistència dels 

alcaldes o altres representants dels ajuntaments afectats a les sessions de la 

Comissió de Territori de Catalunya en què se sotmetin a consideració plans 

directors urbanístics i plans especials urbanístics autònoms.» 

3. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 18 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

amb el text següent:  

«3. Contra els actes de les comissions territorials d’urbanisme susceptibles 

d’esser impugnats en la via administrativa d’acord amb la legislació aplicable, 

es pot interposar recurs d’alçada davant de la persona titular del departament 

competent en matèria d’urbanisme.» 

3 bis. [Prové de la DD 11, lletra a] Es deroguen els articles 20 i 21 del text 

refós de la Llei d’urbanisme. 

3 ter. [Esmena 83] Es modifica l’apartat 7 de l’article 57 del text refós de la 

Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent: 

«7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d’ordenació urbanística muni-

cipal o el seu planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència 

l’apartat 6 pot preveure la destinació total o parcial de l’edificació a habitatges 

de protecció pública. Aquesta destinació afecta tant els edificis plurifamiliars 

de nova construcció, encara que conservin algun element arquitectònic d’una 

edificació anterior, com els edificis plurifamiliars existents en què es pretengui 

dur a terme obres d’ampliació, de reforma general o de gran rehabilitació, 

quan aquestes actuacions edificatòries tinguin per finalitat allotjar majoritàri-

ament nous residents en els habitatges resultants no reservats a reubicació de 
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reallotjats o a fer efectiu el dret de reallotjament d’anteriors residents o titulars. 

En el cas de destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta les 

unitats d’habitatge sobre les quals recau, l’atorgament de la llicència d’obres 

resta condicionat a l’obtenció de la qualificació provisional dels habitatges 

amb protecció oficial, i la primera ocupació de l’edificació resta condicionada 

a l’obtenció de la qualificació definitiva.» 

«7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d’ordenació urbanística muni-

cipal o el seu planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència 

l’apartat 6 pot preveure la destinació total o parcial de l’edificació a habitatges 

de protecció pública. Aquesta destinació afecta tant els edificis plurifamiliars 

de nova construcció, encara que conservin algun element arquitectònic d’una 

edificació anterior, com els edificis plurifamiliars existents en què es pretengui 

dur a terme obres d’ampliació, de reforma general o de gran rehabilitació, o 

obres d’ampliació o d’increment del nombre d’habitatges, quan les actuacions 

edificatòries esmentades tinguin per finalitat allotjar majoritàriament nous re-

sidents en els habitatges resultants no reservats a reubicació de reallotjats o a 

fer efectiu el dret de reallotjament d’anteriors residents o titulars. 

»7 bis. Si la qualificació del sòl permet diferents usos, el planejament pot vin-

cular l’ús residencial a la condició que les actuacions edificatòries esmentades 

destinin totalment o parcialment l’edificabilitat a habitatges de protecció pú-

blica. En el cas de destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta 

les unitats d’habitatge sobre les quals recau, l’atorgament de la llicència 

d’obres resta condicionada a l’obtenció de la qualificació provisional dels ha-

bitatges amb protecció oficial i la primera ocupació de l’edificació resta con-

dicionada a l’obtenció de la qualificació definitiva.» 

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 76 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

que resta redactat de la manera següent:  

«1. Correspon de formular els plans directors urbanístics a les entitats i els 

organismes que determini la Comissió de Territori de Catalunya, amb la par-

ticipació dels ajuntaments afectats d’acord amb el que estableix l’article 83.»  

5. Es modifica l’article 79 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 79. Funcions de la Comissió de Territori de Catalunya 

»Correspon a la Comissió de Territori de Catalunya l’aprovació definitiva de:  

»a) Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

»b) Els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació 

urbanística municipal, si es refereixen a municipis de més de 50.000 habitants 

o capitals de comarca. 

»c) Els plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en els supòsits se-

güents:  

»Primer. Si es tracta d’un pla d’ordenació urbanística o un programa d’actua-

ció urbanística municipals tramitats per una comissió territorial d’urbanisme. 

»Segon. Si es tracta d’un pla d’ordenació urbanística o un programa d’actua-

ció urbanística municipals que comprenguin algun municipi de més de 50.000 

habitants o capital de comarca. 

»Tercer. Si l’àmbit territorial del pla o el programa afecta més d’una comissió 

territorial d’urbanisme. 
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»d) Els plans parcials urbanístics de delimitació, si és competent, d’acord amb 

el que estableixen les lletres b o c, per a aprovar el pla d’ordenació urbanística 

municipal corresponent. 

»e) Els plans especials urbanístics autònoms a què fa referència l’article 68. 

Si en el termini d’audiència establert per l’article 85.8, l’ajuntament afectat 

manifesta disconformitat amb l’emplaçament escollit per a implantar una in-

fraestructura d’interès supramunicipal, llevat que aquest emplaçament estigui 

predeterminat per una decisió del Govern, la resolució definitiva de l’expedi-

ent s’ha d’adoptar amb l’informe previ del departament competent per raó de 

la matèria amb la finalitat de ponderar els interessos públics que hi concor-

ren.» 

6. Es modifica l’apartat 4 de l’article 92 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

que resta redactat de la manera següent:  

«4. L’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat per a l’aprovació 

definitiva d’una figura del planejament urbanístic pot facultar un òrgan del 

departament competent en la matèria per a donar conformitat al text refós o a 

la documentació que compleixi les prescripcions assenyalades en els acords 

d’aprovació definitiva i per a ordenar la publicació del pla als efectes de l’exe-

cutivitat.» 

7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 95 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. La Comissió de Territori de Catalunya, si les circumstàncies ho exigeixen, 

pot ordenar motivadament, havent concedit audiència als ens locals afectats, 

la revisió anticipada d’un pla d’ordenació urbanística municipal d’ofici, auto-

ritzar-la a instància dels ens locals afectats o bé acordar-la a instància de les 

entitats urbanístiques especials o dels departaments interessats.» 

8. S’afegeix una lletra, la e, a l’article 96 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

amb el text següent:  

«e) En el cas de modificacions dels plans i programes a què fan referència les 

lletres b i c de l’article 79, correspon a la comissió territorial d’urbanisme cor-

responent la competència per a aprovar-les definitivament, llevat que l’àmbit 

territorial de la modificació afecti més d’una comissió territorial d’urbanisme 

o que la modificació comporti una alteració dels sistemes urbanístics d’espais 

lliures, zones verdes o equipaments esportius.» 

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 98 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. La Comissió de Territori de Catalunya aprova definitivament la modifica-

ció de les figures de planejament a què fa referència l’apartat 1, amb l’informe 

previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent.» 

10. S’afegeix un paràgraf a l’apartat 5 de l’article 122 del text refós de la Llei 

d’urbanisme, amb el text següent:  

«L’exigibilitat del cobrament de les despeses d’urbanització prescriu al cap de 

tres anys de l’aprovació del compte de liquidació definitiu de la reparcel·la-

ció.» 

11. Es modifica l’apartat 2 de l’article 124 del text refós de la Llei d’urba-

nisme, que resta redactat de la manera següent:  

«2. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l’agrupació de les 

finques afectades, s’adjudiquen:  
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»a) Les parcel·les amb aprofitament privat resultants, a les persones propietà-

ries en proporció a llurs drets respectius i, a l’administració actuant, les que li 

corresponguin per raó de la cessió obligatòria i gratuïta de sòl per a la partici-

pació de la comunitat en les plusvàlues generades per l’actuació. 

»b) Els sòls destinats a sistemes urbanístics de titularitat pública de cessió 

obligatòria i gratuïta, a les administracions públiques que han d’esdevenir ti-

tulars de les infraestructures relatives a aquests sistemes. En el cas que l’ad-

ministració titular de la infraestructura no estigui determinada, l’adjudicació 

del sòl s’efectua al municipi en què s’actua, a títol de fiduciari, amb l’obligació 

de transmetre’l a l’administració pública que hagi d’esdevenir titular de la in-

fraestructura, abans de la seva implantació.» 

12. Es modifica la lletra a de l’article 127 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

que resta redactada de la manera següent:  

«a) La transmissió del dret de propietat entre el titular cedent i l’Administració 

pública cessionària dels sòls de cessió obligatòria o, en el supòsit del segon 

punt de l’article 124.2.b, la transferència del sòl destinat a sistema urbanístic 

al municipi en què s’actua a títol de fiduciari, amb l’obligació de transmetre’l 

a l’administració pública que hagi d’esdevenir titular de la infraestructura, 

abans de la seva implantació.» 

13. [Esmenes 84 i 85 i esmenes 1364 i 1365] Es modifica la lletra a de l’apartat 

2 de l’article 172 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactada de 

la manera següent:  

«a) El sistema d’adquisició mitjançant l’expropiació forçosa o en exercici del 

dret de tanteig que es constitueixi respecte de les transmissions oneroses, in-

cloent-hi les que es duen a terme mitjançant l’adquisició d’accions o partici-

pacions socials a canvi de l’aportació de la titularitat de l’immoble afectat, 

amb exclusió de les transmissions entre les societats d’un mateix grup empre-

sarial que tinguin el mateix objecte social o exerceixin una activitat immobi-

liària similar.» 

14. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 173 del text refós de la 

Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent: 

«b) Els habitatges arrendats, quan, d’acord amb la legislació sobre arrenda-

ments urbans, es transmetin conjuntament amb la resta d’habitatges o locals 

que formin part del mateix immoble, amb exclusió de les transmissions entre 

les societats d’un mateix grup empresarial que tinguin el mateix objecte social 

o exerceixin una activitat immobiliària similar.» 

15. [Esmena 1434] S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 188 del text refós 

de la Llei d’urbanisme, amb el text següent:  

«3 bis. En el marc del procediment per a atorgar i denegar les llicències urba-

nístiques, cada municipi pot exigir, com a requisit previ que ha d’acompanyar 

la sol·licitud de llicència o la comunicació prèvia, l’aportació d’un informe 

d’idoneïtat tècnica. L’informe d’idoneïtat tècnica té per objecte verificar que 

el projecte tècnic o la documentació tècnica compleix la normativa estatal i 

autonòmica que ha d’ésser comprovada en els procediments municipals d’in-

tervenció i que la documentació aportada compleix els requisits d’integritat 

documental, suficiència i idoneïtat que exigeixin les ordenances municipals. 

L’emissió d’aquest informe es pot encomanar a un col·legi professional tècnic 

o a una entitat col·laboradora degudament habilitats per l’Administració. 

Aquests informes tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pel perso-

nal de l’Administració encarregat d’aquestes funcions. A aquest efecte, les 
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ordenances municipals han de regular el règim de col·laboració per a l’exer-

cici de les funcions de verificació i control, i també l’aprovació del sistema 

d’habilitació, si és el cas, en el marc del que estableix la Llei 26/2010, del 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions 

públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.» 

16. [Prové de la DA 18] [Esmenes 1333 i 1377] S’afegeix una disposició 

addicional, la vint-i-unena, al text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text 

següent: 

«Disposició addicional vint-i-unena. Increment efectiu de la producció d’ener-

gia per mitjà d’energies renovables 

»El procediment d’atorgament de les llicències urbanístiques per a instal·lar 

panells solars a la cara exterior de la coberta o de les parets que envolten les 

obres implantades legalment en el sòl no urbanitzable no està subjecte a l’in-

forme preceptiu de la comissió d’urbanisme en el cas de les construccions i 

les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal, i dels 

habitatges familiars i les construccions destinades a habitatge familiar o a 

l’allotjament de persones temporeres que hi estiguin associades, d’acord amb 

l’article 47.6.» 

17. [Prové de la DA 4] S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-dosena, 

al text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text següent: 

«Disposició addicional vintena. Substitució de les referències en la normativa 

vigent a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya i a la Comissió de Política 

Territorial i d’Urbanisme de Catalunya 

»Totes les referències que la normativa vigent fa a la Comissió d’Urbanisme 

de Catalunya o a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalu-

nya s’ha d’entendre que són fetes a la Comissió de Territori de Catalunya.» 

18. [Prové de la DT 7] S’afegeix una disposició transitòria, la vint-i-unena, al 

text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text següent: 

«Disposició transitòria vint-i-unena. Règim transitori d’atribució de compe-

tències urbanístiques de l’Administració de la Generalitat 

»1. Mentre no es determinin per reglament els òrgans competents per a exercir 

les competències a què fa referència l’article 16, correspon d’exercir-les en 

cada cas a l’òrgan de rang jeràrquic immediatament inferior al del titular del 

departament que correspongui per raó de la matèria. 

»2. L’atribució de competències urbanístiques a l’Administració de la Gene-

ralitat, en els termes que determinen els articles 76.1, 79, 92.4, 96.e i 98.2, en 

la redacció que adopten en el moment de l’entrada en vigor de la present dis-

posició transitòria, és aplicable als procediments urbanístics que es trobin en 

tramitació en el moment de la dita entrada en vigor.» 

19. [Prové de la DD 11, lletres b i c] S’afegeixen dues lletres, la e bis i la e ter, 

a la disposició derogatòria del text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text 

següent: 

«e bis) L’article 9 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 

305/2006, del 18 de juliol. 

»e ter) La lletra b de l’apartat 1 de l’article 107, la lletra b de l’article 108, el 

punt 1r de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 109 i l’apartat 3 de l’article 131 

del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 

64/2014, del 13 de maig.» 
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Es modifiquen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1 de la disposició addicional 

vuitena de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 

Llei d’urbanisme, que resten redactades de la manera següent:  

«a) L’òrgan del departament competent en matèria d’urbanisme ha d’elaborar 

una memòria justificativa sobre l’àrea residencial estratègica que es pretén 

deixar sense efecte o reduir, i l’ha de sotmetre al tràmit d’audiència de quinze 

dies als municipis afectats. 

»b) La Comissió de Territori de Catalunya ha de prendre en consideració la 

memòria justificativa elaborada i el resultat del tràmit d’audiència practicat i 

pot acordar d’iniciar el procediment especial de modificació si els ajuntaments 

afectats no manifesten expressament llur oposició. 

»c) El procediment especial de modificació s’ha de sotmetre al tràmit d’infor-

mació pública durant un mes. 

»d) Correspon a la Comissió de Territori de Catalunya aprovar la modificació 

del pla per a deixar sense efecte o reduir l’àrea residencial estratègica de què 

es tracti.» 

 

1. Es modifica l’article 12 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura, 

que resta redactat de la manera següent:  

«Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació  

»1. Els ens, els organismes i les entitats que integren el sector públic de Cata-

lunya subjectes a la legislació de contractes del sector públic han de contractar 

els serveis derivats del procés arquitectònic i els instruments de planejament 

urbanístic d’acord amb l’esmentada legislació, amb les especificitats que de-

termina aquest capítol per a les modalitats següents: 

»a) Concursos d’idees d’arquitectura i de planejament urbanístic. 

»b) Contractació de projectes relatius al procés arquitectònic quan es tracti de 

projectes d’edificació de nova construcció, de rehabilitació o de reforma defi-

nits per la legislació d’ordenació de l’edificació i el valor estimat del contracte 

sigui igual o superior a 60.000 euros. 

»c) Contractació conjunta per a l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra 

i dels contractes per a la construcció i l’explotació d’obres del procés arqui-

tectònic, quan requereixin un projecte d’edificació de nova construcció, reha-

bilitació o reforma definit en la legislació d’ordenació de l’edificació i el con-

tracte per a la redacció del projecte tingui un valor estimat igual o superior a 

60.000 euros. 

»d) Contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i 

dels projectes d’urbanització quan el valor estimat del contracte sigui igual o 

superior a 60.000 euros. 

»2. Resten subjectes a les especificitats que determina aquest capítol els con-

tractes a què fa referència l’apartat 1 que tinguin un valor estimat inferior a 

60.000 euros, si l’òrgan de contractació, atenent llur singularitat i rellevància, 

ho resol així de manera motivada.» 
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2. Es modifica l’epígraf de l’article 18 de la Llei 12/2017, que resta redactat 

de la manera següent: 

«Article 18. Especificitats de la contractació de projectes relatius al procés 

arquitectònic» 

2 bis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei 12/2017, que resta re-

dactat de la manera següent: 

«1. En la contractació de projectes relatius al procés arquitectònic per part del 

sector públic de Catalunya, la redacció de projectes i la direcció de les obres 

es pot licitar potestativament de manera conjunta.»  

2 ter. Es modifica l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 12/2017, que resta re-

dactat de la manera següent: 

«4. Els plecs per a la contractació de projectes relatius al procés arquitectònic:  

»a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de pro-

jectes, i en aquest cas han d’establir el calendari d’execució corresponent.  

»b) Han d’introduir, per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a 

més dels aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors 

inherents a l’arquitectura, sempre que estiguin vinculats a l’objecte del con-

tracte. Aquests criteris de qualitat arquitectònica han de rebre sempre una va-

loració predominant amb relació a la puntuació total determinada en els plecs 

de clàusules administratives. 

»c) Han d’incorporar una determinació relativa a la manera de compensar par-

cialment o íntegrament els licitadors convidats en el procediment restringit 

que no hagin resultat adjudicataris, en proporció als requeriments exigits per 

a la proposta en el plec de clàusules.» 

3. Es modifica l’epígraf de l’article 20 de la Llei 12/2017, que resta redactat 

de la manera següent:  

«Article 20. Especificitats de la contractació conjunta de l’elaboració del pro-

jecte i l’execució de l’obra, i dels contractes per a la construcció i l’explotació 

d’obres del procés arquitectònic.» 

3 bis. Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 12/2017, que resta re-

dactat de la manera següent: 

«3. Els plecs de prescripcions tècniques, els avantprojectes i qualsevol altra 

documentació que serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i la posterior 

execució dels contractes per a la construcció i l’explotació d’obres del procés 

arquitectònic han d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitec-

tònica que s’han de considerar en el procediment de contractació.» 

4. [Prové de la DT 11] [Esmena 1392] L’apartat únic de la disposició transi-

tòria de la Llei 12/2017 esdevé apartat 1, per tal com s’afegeix a la dita dispo-

sició un apartat, el 2, amb el text següent: 

»2. La contractació dels serveis del procés arquitectònic relatius a la construc-

ció d'equipaments comunitaris d'allotjament dotacional de titularitat pública 

resta exempta, fins al 31 de desembre de 2024, de les especificitats de les mo-

dalitats de contractació establertes per l'article 18.» 

 

 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 9/2005, del 7 de juliol, del 

Jurat d’Expropiació de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  
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«2. La secció del Jurat ha d’analitzar l’expedient i els fulls d’apreuament i ha 

d’adoptar l’acord corresponent en el termini de tres mesos, a comptar de l’en-

demà del registre d’entrada de l’expedient de preu just. Excepcionalment, el 

termini establert pot ésser prorrogat fins a un màxim de sis mesos si la natu-

ralesa dels afers a considerar en l’expedient expropiatori aconsella que s’ins-

peccionin directament sobre el terreny els béns o els drets expropiables o bé 

si la complexitat de l’assumpte ho requereix. El tràmit per a completar l’ex-

pedient establert per l’article 9 suspèn el termini per a l’adopció de l’acord.» 

 

 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 46 del text refós de la Llei de protecció 

dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 300 euros fins a 

3.000 euros; les greus, amb una multa de 3.001 euros fins a 9.000 euros, i les 

molt greus, amb una multa de 9.001 euros fins a 45.000 euros.» 

2. S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 50 del text refós de la Llei de protecció 

dels animals, amb el text següent:  

«2. El termini per a dictar i notificar la resolució sancionadora en els procedi-

ments incoats per les infraccions tipificades en aquesta llei és d’un any.» 

3. S’afegeix una disposició addicional, la catorzena, al text refós de la Llei de 

protecció dels animals, amb el text següent:  

«Disposició addicional 14. Efectes de la manca de resolució expressa en el 

procediment d’inscripció en el Registre general de nuclis zoològics de Cata-

lunya 

»El termini per a resoldre la inscripció en el Registre general de nuclis zoolò-

gics de Catalunya és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que 

s’hagi produït l’autorització i la inscripció en el Registre, la sol·licitud presen-

tada s’ha d’entendre desestimada.» 

 

1. S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 3 de l’article 7 de la de la Llei 10/1999, 

del 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillo-

sos, amb el text següent:  

«g) Posseir un gos potencialment perillós sense identificació en la manera i 

mitjançant el procediment que determina la normativa d’identificació dels ani-

mals de companyia.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la de la Llei 10/1999, que resta 

redactat de la manera següent:  

«1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta llei son sancionades 

amb multes de 300 euros a 45.000 euros.» 

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la de la Llei 10/1999, que resta 

redactat de la manera següent:  



Dossier Ple 51 

 

274 

 

«1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 300 euros fins a 

3.000 euros; les greus, amb una multa de 3.001 euros fins a 9.000 euros, i les 

molt greus, amb una multa de 9.001 euros fins a 45.000 euros.» 

 

1. Es modifica l’article 61 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció 

i control ambiental d’activitats, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 61. Caducitat de l’autorització i de la llicència ambientals 

»1. Una vegada atorgada l’autorització o la llicència ambiental, el titular dis-

posa d’un termini de quatre anys per a iniciar l’activitat, llevat que l’autorit-

zació o la llicència ambiental estableixi un termini diferent. 

»2. La persona o l’empresa titulars d’una autorització o llicència ambiental té 

dret a obtenir una pròrroga del termini per a iniciar l’activitat, si en justifica 

els motius i la necessitat. 

»3. L’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.1 caduca quan ha 

finit el termini a què fan referència els apartats 1 i 2 sense que la persona titular 

hagi presentat la declaració responsable a què referència l’article 68ter.3.a. La 

resta de les autoritzacions ambientals i la llicència ambiental caduquen quan 

ha finalitzat el termini dels apartats 1 i 2 sense que l’activitat s’hagi sotmès a 

un control ambiental inicial. L’òrgan ambiental competent ha de declarar la 

caducitat i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, amb l’audiència prèvia 

a la persona o l’empresa titulars.» 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 68 de la Llei 20/2009, que resta redactat 

de la manera següent:  

«2. Les activitats de l’annex I.1 estan sotmeses a un sistema d’inspecció que 

s’instrumenta mitjançant el Pla i els programes d’inspecció ambiental inte-

grada, que aprova la direcció general competent en matèria de qualitat ambi-

ental. També estan sotmeses als controls sectorials amb la periodicitat i la me-

todologia que s’estableixin en l’autorització ambiental.» 

3. Es modifica l’apartat 5 de l’article 68 ter de la Llei 20/2009, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«5. Les visites d’inspecció in situ a què fa referència l’apartat 3 les ha de fer 

el personal de l’Administració encarregat de les funcions d’inspecció ambien-

tal integrada, sens perjudici que també puguin ésser fetes per personal adscrit 

a entitats col·laboradores de l’Administració ambiental específicament desig-

nades a aquest efecte.» 

3 bis. [Prové de l’ap. 24] [Esmena 1443-15] S’afegeix una disposició transi-

tòria, la cinquena, a la Llei 20/2009, amb el text següent: 

«Disposició transitòria cinquena. Entrada en vigor de les modificacions dels 

annexos aprovades per mitjà de la llei d’acompanyament dels pressupostos de 

la Generalitat per al 2020 

»Les activitats afectades per les modificacions dels annexos de la llei present 

aprovades per mitjà de la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Ge-

neralitat per al 2020 disposen d’un termini d’un any, des de l’entrada en vigor 

de la present disposició transitòria, per a sol·licitar l’adaptació del títol habili-

tant de què disposin.» 

3 ter. [Prové de l’ap. 10] [Esmena 1443-1] Es modifica l’epígraf 1.1 de l’apar-

tat I.1 de l’annex I de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:  
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«Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió 

igual o superior a 50 MW. S’hi inclouen les instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es pro-

dueix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i també les 

instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol 

altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si 

aquesta és llur activitat principal com si no ho és.» 

3 quater. [Prové de l’ap. 11] [Esmena 1443-2] Es modifica l’epígraf 1.1 de 

l’annex II de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:  

«Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió 

igual o superior a 5 MW i inferior a 50 MW. S’hi inclouen les instal·lacions 

de producció d’energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les 

quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i 

també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor 

o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una in-

dústria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.» 

3 quinquies. [Prové de l’ap. 13] [Esmena 1443-4] Es modifica l’epígraf 3.4 

de l’annex II de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:  

«Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció de fins a 20 

tones per dia.» 

3 sexies. [Prové de l’ap. 22] [Esmena 1443-13] Es modifica l’epígraf 4.7 de 

l’annex II de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:  

«4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant en-

fornada, en particular de teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres cerà-

mic o porcellanes amb una capacitat de producció de fins a 75 tones/dia i su-

perior a 10 tones/dia.» 

3 septies. [Prové de l’ap. 15] [Esmena 1443-6] S’afegeix un epígraf, el 6.11, 

a l’annex II de la Llei 20/2009, amb el text següent: 

«Producció de niló, caprolactama o altres productes intermedis en la fabrica-

ció tèxtil.» 

3 octies. [Prové de l’ap. 19] [Esmena 1443-10] S’afegeix un epígraf, el 7.2.b, 

a la Llei 20/2009, amb el text següent: 

«7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes 

acabats inferior o igual a 300 tones per dia (valor mitjà trimestral) i amb ins-

tal·lacions per a l’assecatge amb potència tèrmica de combustió superior a 2 

MW i inferior a 50 MW.» 

3 novies. [Prové de l’ap. 17] [Esmena 1443-8] S’afegeix un epígraf, el 8.5, a 

l’annex II de la Llei 20/2009, amb el text següent: 

«8.5. Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums.» 

4. Es modifica l’epígraf 11.9 de l’annex II de la Llei 20/2009, que resta redac-

tat de la manera següent:  

«11.9. Emmagatzematge en destinació de dejeccions ramaderes líquides o de 

la fracció líquida resultant del tractament en origen de les dejeccions ramade-

res.» 

5. S’afegeix un epígraf, l’11.10, a l’annex II de la Llei 20/2009, amb el text 

següent:  
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«11.10. Emmagatzematge i/o maduració en destinació de dejeccions ramade-

res sòlides, o de la fracció sòlida resultant del tractament en origen de les de-

jeccions ramaderes, amb una superfície de la instal·lació superior a 1.000 m2.» 

5 bis. [Prové de l’ap. 12] [Esmena 1443-3] Es modifica l’epígraf 1.1 de l’an-

nex III de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:  

«Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió igual o 

superior a 250 kW i inferior a 5 MW. S’hi inclouen les instal·lacions per a la 

producció d’energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les 

quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, i també les instal·la-

cions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre 

equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si 

aquesta és llur activitat principal com si no ho és.» 

5 ter. [Prové de l’ap. 14] [Esmena 1443-5] Es deroga l’epígraf 3.4 de l’annex 

III de la Llei 20/2009. 

5 quater. [Prové de l’ap. 23] [Esmena 1443-14] S’afegeix un epígraf, el 4.7, 

a l’annex III de la Llei 20/2009, amb el text següent:  

«4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant en-

fornada, en particular de teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres cerà-

mic o porcellanes amb una capacitat de producció de fins a 10 tones/dia.» 

5 quinquies. [Prové de l’ap. 20] [Esmena 1443-11] Es modifica l’epígraf 

7.2.b de l’annex III de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:  

«7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes 

acabats inferior o igual a 300 tones per dia (valor mitjà trimestral) i amb ins-

tal·lacions per a l’assecatge amb potència tèrmica de combustió inferior o 

igual a 2 MW.» 

5 sexies. [Prové de l’ap. 16] [Esmena 1443-7] Es deroga l’epígraf 8.5 de l’an-

nex III de la Llei 20/2009. 

6. Es modifica l’epígraf 11.1.a de l’annex III de la Llei 20/2009, que resta 

redactat de la manera següent:  

«11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines pone-

dores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus, amb una capacitat 

de fins a 40.000 i superior a 30 caps de bestiar.» 

6 bis. [Prové de l’ap. 18] [Esmena 1443-9] Es modifica l’epígraf 11.1.j de 

l’annex III de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:  

«11.1.j) Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tant si tenen 

places per a altres espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen de 

places d’aviram, la suma de les quals sigui de més de 3 URP i de fins a 500 

URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·laci-

ons que estableix la Directiva 2008/1/CE i prenent com a base de referència 

el vacum de llet (1 URP=1 plaça de vacum de llet).» 

6 ter. [Prové de l’ap. 21] [Esmena 1443-12] Es deroguen els epígrafs 11.4 i 

11.7 de l’annex III de la Llei 20/2009. 

7. S’afegeix un epígraf, l’11.10, a l’annex III de la Llei 20/2009, amb el text 

següent: 

«11.10. Emmagatzematge i/o maduració en destinació de dejeccions ramade-

res sòlides, o de la fracció sòlida resultant del tractament en origen de les de-

jeccions ramaderes, amb una superfície de la instal·lació inferior o igual a 

1.000 m2.» 
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8. Es modifica l’apartat 3 de l’annex VI de la Llei 20/2009, que resta redactat 

de la manera següent:  

«3. Se sotmeten a un informe de l’òrgan ambiental del departament competent 

en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric les activitats compreses en 

l’annex II que estiguin classificades en el grup A o B del Catàleg d’activitats 

potencialment contaminadores de l’atmosfera (CAPCA) establert per la Llei 

34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, 

i també les activitats compreses en l’annex II, epígrafs 3.30, 5.6, 5.10, 5.11, 

5.16, 6.1, 6.2, 7.9, 8.2, 12.2, 12.3, 12.6, 12.16, 12.22 i 12.41, que estiguin 

classificades en el grup C del CAPCA i facin servir dissolvents en el procés 

productiu.» 

9. Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’annex VI de la Llei 20/2009, que 

resta redactada de la manera següent:  

«d) Les activitats compreses en l’annex II, en els apartats 10.1, 10.2 (excepte 

deixalleries), 10.5, 10.7 i 10.8.» 

10. Es modifica el redactat de l’epígraf 1.1 de l’Annex I de la Llei 20/2009 [V. 

ap. 3 ter] 

11. Es modifica el redactat de l’epígraf 1.1 de l’Annex II de la Llei 20/2009 

[V. ap. 3 quater] 

12. Es modifica el redactat de l’epígraf 1.1 de l’Annex III de la Llei 20/2009 

[V. ap. 5 bis] 

13. Es modifica el redactat de l’epígraf 3.4 de l’Annex II de la Llei 20/2009 

[V. ap. 3 quinquies] 

14. S’elimina l’epígraf 3.4 de l’Annex III de la Llei 20/2009 [V. ap. 5 ter] 

15. S’afegeix un nou epígraf 6.11 de l’Annex II de la Llei 20/2009 [V. ap. 3 

septies] 

16. S’elimina l’epígraf 8.5 de l’Annex III de la Llei 20/2009 [V. ap. 5 sexies] 

17. S’afegeix un nou epígraf 8.5 de l’Annex II de la Llei 20/2009 [V. ap. 3 

novies] 

18. Es modifica el redactat de l’epígraf 11.1j de l’annex III de la Llei 20/2009 

[V. ap. 6 bis] 

19. S’afegeix a l’annex II de l’apartat 7.2.b) de la Llei 20/2009 [V. ap. 3 octies] 

20. Es modifica l’apartat 7.2.b) de l’annex III, de la Llei 20/2009 [V. ap. 5 

quinquies] 

21. Es suprimeix els epígrafs 11.4 i 11.7 de l’annex III, de la Llei 20/2009 [V. 

ap. 6 ter] 

22. Es modifica l’apartat 4.7 de l’annex II de la Llei 20/2009 [V. ap. 3 sexies] 

23. S’afegeix a l’annex III de l’apartat 4.7, de la Llei 20/2009 [V. ap. 5 quater] 

24. S’afegeix a una nova disposició transitòria a la Llei 20/2009 [V. ap. 3 bis] 

 

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 39 de la Llei 16/2017, de l’1 

d’agost, del canvi climàtic, que resten redactats de la manera següent:  

«1. A més de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 

de tracció mecànica, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fis-

cals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 

impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 
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turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 

sobre emissions de diòxid de carboni, es creen els impostos següents:  

»a) Impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte 

d’hivernacle. 

»b) Impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. 

»2. Els tres impostos a què fa referència l’apartat 1 tenen caràcter finalista. En 

el cas de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb 

efecte d’hivernacle i de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vai-

xells, el 100% de llur recaptació s’ha de destinar a nodrir el Fons Climàtic i el 

Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, respectivament.» 

2. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional sisena de la Llei 

16/2017, que resten redactats de la manera següent:  

«1. Els productes a què fa referència l’annex III.a s’han de comercialitzar 

d’acord amb el que estableix l’article 56 a partir de l’1 de gener de 2020. 

»2. Els productes a què fa referència l’annex III.b s’han de comercialitzar 

d’acord amb el que estableix l’article 56 a partir de l’1 de gener de 2021.» 

3. Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de la disposició final dotzena de la Llei 

16/2017, que resta redactada de la manera següent:  

«b) Els ingressos derivats de l’impost s’han de destinar a la dotació del Fons 

per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric.» 

 

1. [Esmena 1435] Es modifica l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 4/1998, del 

12 de març, de protecció de Cap de Creus, que resta redactat de la manera 

següent: 

«1. El director o directora del Parc Natural és nomenat pel conseller o conse-

llera competent en matèria d’espais naturals, havent consultat la Junta Rec-

tora.» 

2. Es modifica l’article 20 de la Llei 4/1998, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 20. Sancions i administració competent per a sancionar 

»1. En l’àmbit protegit per aquesta llei les infraccions tipificades per l’article 

18 donen lloc a la imposició de les sancions següents:  

»a) En el cas d’infraccions lleus, multes de 500 a 3.000 euros. 

»b) En el cas d’infraccions greus, multes de 3.001 a 50.000 euros. 

»c) En el cas d’infraccions molt greus, multes de 50.001 a 500.000 euros. 

»2. En la imposició de les sancions s’ha d’observar la deguda adequació entre 

la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, tenint en 

compte el grau d’intencionalitat apreciable en l’infractor, el grau de participa-

ció en el fet, la gravetat o la irreversibilitat dels danys produïts, la superfície 

afectada i, si s’escau, el benefici obtingut com a conseqüència de la conducta 

infractora. 

»3. La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions 

tipificades per aquesta llei correspon a:  

»a) Sancions per infraccions lleus: la persona titular dels serveis territorials 

del departament competent en matèria d’espais naturals protegits. 

»b) Sancions per infraccions greus: la persona titular de la direcció general 

competent del departament competent en matèria d’espais naturals protegits. 
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»c) Sancions per infraccions molt greus: la persona titular del departament 

competent en matèria d’espais naturals protegits.» 

 

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra 

la contaminació acústica, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 7. Zona d’especial protecció de la qualitat acústica 

»1. Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZE-

PQA) les àrees en què per llurs característiques es considera convenient de 

conservar una qualitat acústica d’interès especial, sempre que no estiguin 

compreses entre les zones de soroll a què fa referència l’article 6. 

»Aquestes zones han de complir el següent:  

»- En entorn urbà, no superar els nivells Ld i Le de 55 dB(A) i Ln de 45 dB(A). 

»- En camp obert, no superar els nivells Ld i Le de 50 dB(A) i Ln de 40 dB(A). 

»2. En aquestes zones el valor límit d’immissió es considera el valor del soroll 

de fons més 6 dB(A).» 

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 12 de la Llei 16/2002, que resta redactat 

de la manera següent:  

«3. Per a les infraestructures a què fa referència l’apartat 1, en cas que sobre-

passin els valors fixats per l’annex 1 o l’annex 2 per a les zones de sensibilitat 

acústica moderada que correspongui, l’administració titular ha d’elaborar, do-

nant audiència a les administracions afectades per la infraestructura, un pla de 

mesures per a minimitzar l’impacte acústic, d’acord amb el que estableix l’ar-

ticle 38.» 

3. Es modifica l’apartat 5 de article 15 de la Llei 16/2002, que resta redactat 

de la manera següent:  

«5. El departament competent en matèria de contaminació acústica ha d’auto-

ritzar el treball nocturn en les obres públiques de titularitat de la Generalitat o 

dels ens supramunicipals, i donar audiència a les administracions afectades 

pel traçat, quan no es puguin dur a terme en horari diürn per motius deguda-

ment justificats. En el cas de les obres públiques de titularitat o competència 

municipal, l’ajuntament és qui té la potestat d’autoritzar el treball nocturn.» 

4. S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 15 de la Llei 16/2002, amb el text se-

güent:  

«6. El departament competent en matèria de contaminació acústica, en el cas 

que s’acrediti en l’estudi acústic corresponent que les millors tècniques dispo-

nibles no permeten el compliment dels objectius de qualitat acústica establerts, 

pot autoritzar la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica en 

les obres públiques de titularitat de la Generalitat o dels ens supramunicipals. 

L’autorització ha d’establir les condicions que s’estimin pertinents. En el trà-

mit d’autorització s’ha de donar audiència a les administracions afectades pel 

traçat. En el cas de les obres públiques de titularitat o competència municipal, 

l’ajuntament és qui té la potestat d’autoritzar aquesta suspensió.»  

5. Es modifiquen l’epígraf i l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 16/2002, que 

resten redactats de la manera següent:  

«Article 23. Mapes estratègics de soroll i plans d’acció 

»1. Les entitats locals i les administracions titulars d’infraestructures han 

d’elaborar cada cinc anys mapes estratègics de soroll i plans d’acció de les 
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aglomeracions de més de 100.000 habitants, de tots els grans eixos viaris on 

el trànsit sobrepassi els 3.000.000 de vehicles l’any, dels grans eixos ferrovi-

aris on el trànsit sobrepassi els 30.000 trens l’any i dels grans aeroports, 

d’acord amb els indicadors establerts per l’annex 12.» 

6. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 23 de la Llei 16/2002, amb el text se-

güent:  

«4. Les entitats locals que no presentin, en els terminis establerts, els mapes 

estratègics de soroll de llur municipi i/o els plans d’acció corresponents al de-

partament competent en matèria de contaminació acústica responen directa-

ment de les eventuals responsabilitats econòmiques que es poden derivar de 

l’incompliment del dret de la Unió Europea.»  

 

1. [Esmena 1390] Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 24 del text 

refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, 

del 21 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 

«b) Constituir una fiança, en el cas dels residus perillosos, si ho exigeixen les 

normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions 

de gestió, per a complir les obligacions adquirides amb relació al desenvolu-

pament de l’activitat i per a pagar les sancions imposades d’acord amb el que 

disposa aquesta llei i, si escau, subscriure la pòlissa d’assegurança correspo-

nent, per a respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per a regenerar els 

recursos naturals o els espais degradats.» 

2. [Prové de la DA 7] [Esmena 1391] S’afegeix una disposició addicional, la 

quarta, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent: 

«Disposició addicional quarta. Foment de la utilització d’àrids reciclats 

»1. Els projectes de construcció d’obra pública i d’obra privada han de deter-

minar l’ús d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la cons-

trucció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total 

d’àrids previstos, excepte que les característiques de l’obra no permeten l’ús 

d’aquest tipus de material, supòsit que el redactor del projecte ha de justificar 

degudament en la memòria. La direcció d’obra ha de certificar el percentatge 

d’àrids reciclats utilitzat efectivament en l’obra, i hi ha d’adjuntar el certificat 

del subministrador dels àrids reciclats, acompanyat del certificat del gestor de 

residus que ha produït l’àrid reciclat. 

»2. S’habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi 

ambient per a establir, mitjançant ordre, els requisits per a la utilització dels 

àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts com a producte d’una 

operació de valorització de residus de la construcció i la demolició.» 

 

 

1. S’afegeixen quatre apartats, el 13 ter, el 13 quater, el 13 quinquies i el 13 

sexies, a l’article 2 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Cata-

lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, amb el text 

següent:  
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«13 ter. Sistema públic de sanejament en alta: el conjunt de béns de domini 

públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les instal·lacions 

de post tractament de fangs, les estacions de bombament, els col·lectors de 

retorn al medi, els emissaris submarins i els col·lectors en alta. S’entén per 

col·lectors en alta el conjunt de conduccions i d’elements auxiliars necessaris 

per a interceptar els abocaments d’aigües residuals urbanes d’un o diversos 

nuclis urbans, a partir d’un únic punt de connexió per vessant situat fora del 

nucli o nuclis, i conduir-los fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. 

»13 quater. Despeses d’inversió en sistemes públics de sanejament en alta: 

inclouen els costos de construcció d’un nou sistema públic de sanejament, els 

costos d’ampliació d’un sistema existent que n’incrementin la capacitat de 

tractament, tant hidràulica com d’eliminació de contaminants, i els costos de-

rivats de la substitució final de part o la totalitat d’un sistema públic de sane-

jament per haver arribat al final de la seva vida útil. 

»13 quinquies. Despeses de reposició en un sistema públic de sanejament: 

inclouen els costos derivats del canvi d’un dels elements integrants del sistema 

públic de sanejament que ha arribat al final de la seva vida útil per un de ca-

racterístiques equivalents. 

»13 sexies. Despeses de millora en un sistema públic de sanejament: inclou 

els costos derivats de la dotació d’un element nou al sistema públic de saneja-

ment i els derivats del canvi d’un element o conjunt d’elements existents inte-

grants del sistema per un element o conjunt d’elements de tecnologia millor o 

més moderna i/o de prestacions superiors que aporta un benefici en termes 

d’estalvi en les despeses d’explotació, de seguretat en les persones i les ins-

tal·lacions o d’increment o garantia del compliment dels objectius de quali-

tat.» 

2. Es modifica la lletra h de l’article 4 del text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:  

«h) La regulació i l’establiment d’auxilis econòmics i l’atribució de recursos 

econòmics a corporacions locals, altres entitats i particulars per a la realització 

d’actuacions d’interès públic en relació amb el cicle de l’aigua a Catalunya.» 

3. Es modifica la lletra j de l’apartat 7 de l’article 11 del text refós de la legis-

lació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera se-

güent:  

«j) Acordar la introducció de canvis de solució tècnica en les obres i actuaci-

ons previstes en un pla o programa, inclosa la modificació de la tipologia de 

l’actuació o l’agrupament o desagrupament de determinades actuacions amb 

la mateixa finalitat, i també l’avançament i la posposició de l’execució d’obres 

i actuacions a escenaris temporals diferents dels establerts en el pla o programa 

que les determini quan concorrin circumstàncies, com la disponibilitat pressu-

postària, que facin possible o inviable, respectivament, executar-les en l’esce-

nari temporal definit en pla o programa esmentat. En tots els casos cal justifi-

car la compatibilitat amb l’assoliment dels objectius ambientals i la 

disponibilitat pressupostària o, en el cas de la posposició d’actuacions, la 

manca de disponibilitat pressupostària. Aquests acords s’han de publicar en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»  

4. Es modifica l’article 23 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  
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«Article 23. El programa de seguiment i control 

»1. El programa de seguiment i control té per objecte oferir una visió general, 

coherent i completa de l’estat de les aigües superficials i subterrànies i, per 

tant, ha d’incloure:  

»a) Pel que fa a les aigües superficials: el seguiment del volum i el cabal de 

l’aigua, en la mesura en què condicioni l’estat ecològic i químic de les masses 

d’aigua, i el potencial ecològic; i el seguiment de l’estat ecològic i químic i 

del potencial ecològic. 

»b) Pel que fa a les aigües subterrànies, el programa ha d’incloure el seguiment 

de l’estat químic i de l’estat quantitatiu. 

»2. Amb relació a les zones protegides, el programa ha de completar-se amb 

les especificacions establertes per la normativa sectorial i les contingudes en 

la norma en virtut de la qual s’ha declarat zona protegida. 

»3. El programa de seguiment i control ha d’incloure les mesures necessàries 

per a dur a terme el control de vigilància, el control operatiu i el control d’in-

vestigació de les masses d’aigua, de conformitat amb la legislació vigent.» 

5. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 24 del text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«3. L’Agència Catalana de l’Aigua pot elaborar un pla especial d’actuació en 

situacions d’alerta i eventual sequera del districte de conca fluvial de Catalu-

nya. Aquest pla especial d’actuació ha de contenir:  

»a) La definició de les unitats d’explotació en què s’organitza el districte de 

conca fluvial de Catalunya als efectes de gestió dels episodis de sequera. 

»b) La definició dels diferents escenaris o estats de sequera en funció de l’es-

cassetat de recursos i també dels indicadors i llindars que permeten la decla-

ració d’entrada i de sortida dels escenaris de sequera esmentats, i la regulació 

del procediment de declaració formal de l’entrada i sortida en aquests escena-

ris. 

»c) Les normes d’explotació dels sistemes per a fer front als episodis de se-

quera, que poden consistir a ordenar la producció de recursos no convencio-

nals, a establir consignes d’aprofitament coordinat de recursos de origen dife-

rent i limitacions en els desembassaments màxims, en la previsió d’un règim 

de cabals circulants o l’establiment del deure de les entitats gestores de siste-

mes d’abastament d’adoptar accions preparatòries. 

»d) Les mesures d’utilització dels recursos hídrics i d’altres béns de domini 

públic hidràulic que cal aplicar en els diferents escenaris de sequera o, preven-

tivament, amb caràcter previ a la declaració d’entrada en sequera. Aquestes 

mesures poden consistir, entre altres, en l’establiment de limitacions i suspen-

sions temporals de determinats usos, en la introducció de modificacions tem-

porals en els títols atorgats, en l’atorgament d’autoritzacions temporals, en la 

suspensió de la tramitació de determinats títols per a l’aprofitament del domini 

públic hidràulic, en la suspensió o modificació temporal de les autoritzacions 

d’abocament, en l’establiment de dotacions màximes i en la previsió de deures 

de comunicació de consums. 

»d bis) [Esmena 1306] Les mesures per a garantir el principi de recuperació 

de costos, inclosa la necessitat de revisió de les tarifes corresponents tenint en 

compte el que estableixen les lletres c i d. 

»e) El deure de les persones titulars de drets d’aprofitament d’aigua per a usos 

agraris, industrials i recreatius, que es relacionen a continuació, de redactar i 
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presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua un pla d’estalvi en situació de se-

quera, per al seu informe d’adequació al pla especial d’actuació:  

»e.1. Les comunitats de regants o persones propietàries individuals que dispo-

sen d’una superfície regable superior a 200 hectàrees. 

»e.2. Les persones titulars d’explotacions ramaderes amb una capacitat supe-

rior a les 3.000 unitats de bestiar. 

»e.3. Les persones titulars de drets d’aprofitament d’aigua per a usos industri-

als amb un consum anual superior a 500.000 m3, amb caràcter general, o su-

perior a 200.000 m3 si l’ús és assimilable a reg (inclòs el reg de camps de golf 

i de jardins). 

»e.4. Les persones titulars de drets d’aprofitament d’aigua per a usos recrea-

tius amb un consum anual superior a 200.000 m3. 

»f) Les mesures de tipus organitzatiu i els mecanismes de difusió i publicitat 

que ha d’adoptar l’Administració hidràulica.» 

6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 25 del text refós de la legislació en ma-

tèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«25.1. Correspon al Govern, en l’àmbit de les seves competències, l’aprovació 

del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, dels programes 

de mesures i dels plans i programes de gestió específics i llur revisió, a pro-

posta de l’Agència Catalana de l’Aigua. Correspon al Consell d’Administra-

ció de l’Agència l’aprovació del programa de seguiment i control.» 

7. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 28 del text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«28.4. L’Agència Catalana de l’Aigua, en la seva condició de responsable del 

compliment de la planificació hidrològica, pot requerir a les administracions 

a què l’esmentada planificació atribueixi l’execució de les obres i actuacions 

previstes que les dugui a terme en els termes i terminis establerts en els plans 

o programes. Així mateix, l’Agència ha d’informar preceptivament sobre 

l’adequació als referits termes i terminis establerts en els plans i programes, 

dels projectes d’obres i actuacions que han d’executar altres administracions, 

prèviament a l’aprovació d’aquests projectes. Les administracions esmentades 

han de facilitar a l’Agència informació completa amb relació a les obres i ac-

tuacions executades, que ha d’incloure, com a mínim el projecte de l’obra o 

actuació executada i la representació georeferenciada de les infraestructures. 

En el cas que l’administració a qui correspon l’execució no compleixi els re-

queriments de l’Agència o en el cas que de l’informe preceptiu resulti algun 

possible incompliment amb relació als extrems assenyalats, l’Agència pot 

acordar l’execució subsidiària de les obres i actuacions establertes en els plans 

i programes. Les obres o instal·lacions resultants són de recepció obligatòria 

per part de l’Administració, a qui en correspon l’explotació, en els termes que 

estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua.» 

8. Es modifica el subapartat a.2 de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 55 del 

text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat 

de la manera següent:  

«a.2) En el cas que el cost directe d’explotació no resulti, de manera directa i 

específica, d’un procés selectiu de pública concurrència que afecti la totalitat 

de la despesa del sistema, el valor màxim en concepte de cost directe d’explo-

tació en l’atribució de recursos corresponent a aquests sistemes de sanejament 

és l’import reconegut per l’Agència Catalana de l’Aigua com a despesa directa 
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d’explotació per a l’exercici immediatament anterior, entenent l’atribució de 

recursos com a global per al conjunt d’aquests sistemes.» 

9. S’afegeix una lletra, la c, a l’apartat 1 de l’article 55 del text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«c) Atès el caràcter finalista de les atribucions de recursos, els imports decla-

rats com a cost directe d’explotació i com a costos de reposició i millores es 

consideren justificats de manera automàtica i fins a la quantitat màxima ob-

jecte d’atribució mitjançant l’emissió d’un certificat de la intervenció relatiu 

a l’aplicació efectiva a la gestió dels sistemes públics de sanejament.» 

9 bis. [Prové de l’ap. 17] [Esmena 1433] Es modifica l’apartat 2 de l’article 

55 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 

redactat de la manera següent:  

«2. Les atribucions de recursos per a l’exercici pressupostari 2020 i següents 

inclouen els costos indirectes d’explotació dels serveis públics de sanejament, 

entesos com les despeses indirectes de gestió de sistemes i d’instal·lacions i 

les despeses indirectes generades per la reposició i les millores. 

»Amb caràcter general, l’import de l’atribució de recursos en concepte de cos-

tos indirectes d’explotació és el valor màxim d’entre els següents:  

»a) L’import resultant d’aplicar el coeficient 0,075 a l’import percebut en con-

cepte de cost directe d’explotació l’exercici pressupostari immediatament an-

terior. 

»b) L’import percebut en concepte de despeses indirectes d’explotació l’exer-

cici 2019. 

»c) 70.000 euros per any, únicament en el cas que el destinatari sigui un ens 

gestor de caràcter supramunicipal. 

»Atès el caràcter finalista de les atribucions de recursos, l’import declarat com 

a despesa indirecta es considera justificat de manera automàtica i fins a la 

quantitat màxima objecte d’atribució mitjançant l’emissió d’un certificat de la 

intervenció relatiu a l’aplicació efectiva a la gestió dels sistemes públics de 

sanejament.» 

9 ter. [Prové de l’ap. 10 bis] [Esmena 1388] S’afegeix un article, el 55 bis, 

al text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text 

següent:  

«Article 55 bis. Finançament de l’explotació de les instal·lacions públiques de 

regeneració d’aigües residuals 

»1. L’Agència Catalana de l’Aigua pot finançar les despeses d’explotació de 

les instal·lacions de regeneració d’aigües residuals gestionades pels ens ges-

tors de sistemes públics de sanejament en els següents supòsits:  

»a) Si aquestes instal·lacions han estat executades en compliment de la plani-

ficació hidrològica  

»b) Si l’Agència, per resolució de la seva direcció, constata que la regeneració 

comporta una millora en la disponibilitat o garantia hidrològica o afavoreix 

l’assoliment dels objectius ambientals establerts en la planificació hidrològica. 

»2. Aquest finançament es duu a terme per mitjà d’una atribució de fons en 

els mateixos termes que defineix l’article 55.» 

9 quater. [Prové de la DF 3] S’afegeix un article, el 55 ter, al text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 
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«Article 55 ter. Convenis per al finançament d’actuacions de sanejament en 

alta executades entre el 2010 i el 2017 

»1. L’Agència Catalana de l’Aigua pot formalitzar convenis amb les entitats 

competents en matèria de sanejament per a atribuir-los recursos provinents del 

cànon de l’aigua amb la finalitat d’atendre les despeses d’inversió que hagin 

efectuat entre el 2010 i el 2017 per a executar actuacions o infraestructures de 

sanejament en alta previstes en la planificació hidrològica, sempre que es com-

pleixin tant les condicions d’abocament fixades com les condicions de l’in-

forme tècnic preceptiu d’incorporació al sanejament públic en alta emès per 

l’Agència Catalana de l’Aigua, atribució de recursos que es farà efectiva, 

sense interessos, en la data indicada pel conveni corresponent, d’acord amb 

les disponibilitats pressupostàries de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

»2. L’Agència Catalana de l’Aigua pot assumir, en concepte de finançament 

de reposició i millores, el finançament complementari que sigui necessari, si 

s’escau, per a l’adequació de la infraestructura als requeriments de l’informe 

a què fa referència l’apartat 1, sempre que aquest finançament complementari 

no representi més d’un 25% del cost global de la infraestructura.» 

10. S’afegeix un article, el 56 bis, al text refós de la legislació en matèria d’ai-

gües de Catalunya, amb el text següent:  

«Article 56 bis. Mesures de protecció de les instal·lacions dels sistemes pú-

blics de sanejament en alta 

»1. S’estableix una zona servitud i de protecció al voltant de les instal·lacions 

que formen part dels sistemes públics de sanejament en alta, consistent en una 

franja mínima de tres metres d’amplada, mesurada de manera horitzontal i 

centrada sobre l’eix de les instal·lacions lineals. La concreció d’aquesta zona 

de protecció es pot fer, cas per cas, en el projecte constructiu o, si no n’hi ha, 

en el reglament o ordenança relatiu a la gestió del sistema públic de saneja-

ment en alta en qüestió o de la manera que acordi l’òrgan de govern de l’ens 

gestor del sistema. 

»2. En aquesta zona de protecció s’estableixen les limitacions a les activitats 

i als usos del sòl següents:  

»a) És prohibit edificar i instal·lar-hi construccions permanents. 

»b) Els moviments de terres i les obres que es vulguin dur a terme tant en la 

superfície com en el subsòl, i les altres activitats que puguin comportar riscos 

per a la seguretat de les instal·lacions o en la garantia de funcionament del 

servei se sotmeten a autorització o permís específic del corresponent ens ges-

tor del sistema públic de sanejament en alta. 

»c) S’ha de garantir l’accés lliure i permanent a les instal·lacions que formen 

part del sistema públic de sanejament en alta del personal propi o designat per 

l’ens gestor corresponent, per a dur-hi a terme les tasques necessàries d’ins-

pecció, manteniment, reparació, fitació i reposició i millorament de les ins-

tal·lacions. Així mateix, a la zona de protecció i servitud poden dipositar-se 

els materials que calguin a aquests efectes. 

»3. Les activitats que causin danys als sistemes públics de sanejament o que 

pertorbin la prestació del servei poden donar lloc a les actuacions següents per 

part de l’ens gestor del sistema públic de sanejament en alta:  

»a) L’adopció de les mesures provisionals que calguin a fi de protegir la inte-

gritat de les persones i dels béns i per a assegurar la prestació del servei públic 

de sanejament en alta. 
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»b) La imposició de multes coercitives per a garantir el compliment de les 

mesures provisionals esmentades, assegurant l’execució dels actes adminis-

tratius corresponents dins dels terminis assenyalats, de conformitat amb el que 

estableix la vigent legislació reguladora del procediment sancionador. Aques-

tes multes coercitives es poden reiterar en períodes no inferiors a vint dies fins 

al compliment efectiu del requeriment. La quantia de les multes no pot ultra-

passar els 35.000 euros. 

»c) La incoació del procediment sancionador establert en els articles següents. 

»4. En tot el que no regula aquesta llei o els reglaments que la despleguin, i 

amb relació al règim dels béns que integren els sistemes públics de sanejament 

en alta, és d’aplicació el que estableix normativa vigent reguladora del patri-

moni de la Generalitat o dels ens locals, segons escaigui.» 

10 bis. S’afegeix l’article 55 bis al text refós de la legislació en matèria d’ai-

gües (...) [V. ap. 9 ter] 

10 ter. [Prové de la DA 2] S’afegeix una disposició addicional, la quarta bis, 

al text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text 

següent: 

«Disposició addicional quarta bis. Import dels recursos per a finançar el cost 

directe d’explotació dels sistemes públics de sanejament durant l’exercici 

2020 en el supòsit que no resulti d’un procés de pública concurrència 

»L’import de l’atribució de recursos en concepte de cost directe d’explotació 

dels sistemes públics de sanejament en el supòsit regulat per l’article 55.1.a.2 

per a l’exercici 2020 és el resultant d’incrementar en un 8,5% l’import certifi-

cat i validat per l’Agència Catalana de l’Aigua com a despesa directa d’explo-

tació per a l’exercici 2019. 

11. Es modifiquen l’epígraf i els apartats 1, 2 i 3 de la disposició addicional 

divuitena del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que 

resten redactats de la manera següent:  

«Disposició addicional divuitena. Serveis i activitats de lleure als rius i em-

bassaments» 

«1. Els ens locals o les agrupacions d’ens locals, en l’àmbit del districte de 

conca fluvial de Catalunya, poden assumir amb caràcter preferent l’explotació 

de les activitats i serveis de lleure que es puguin establir al domini públic hi-

dràulic i a les zones de servitud i de policia de les lleres públiques dels rius o 

embassaments. Aquesta explotació es pot dur a terme de manera directa o in-

directa mitjançant qualsevol de les formes de gestió establertes per la legisla-

ció de règim local. 

»2. Per a l’explotació d’aquests serveis i activitats, l’ens local o agrupació 

d’ens locals ha de presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua una sol·licitud 

per a la utilització, l’aprofitament o l’ocupació del domini públic hidràulic o 

les zones de policia i de servitud de la llera pública, tram de llera o embassa-

ment, juntament amb un pla d’usos compatible amb la classificació de la 

massa d’aigua afectada als efectes de la navegació i el bany, sens perjudici de 

la resta d’autoritzacions que calguin d’acord amb la legislació vigent. 

»3. L’Agència Catalana de l’Aigua integra en una única resolució totes les 

condicions d’ocupació, aprofitament i utilització del domini públic hidràulic, 

i també de les zones de servitud i policia a l’entorn de la llera pública o l’em-

bassament.» 
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12. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-cinquena, al text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició addicional vint-i-cinquena. Finançament d’estudis i actuacions 

per a reduir l’aportació d’aigües blanques als sistemes públics de sanejament 

d’aigües residuals urbanes 

»L’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’objectiu de millorar l’eficiència en el 

funcionament dels sistemes públics de sanejament d’aigües residuals urbanes 

existents o previstos en la planificació hidrològica, pot finançar totalment o 

parcialment la redacció d’estudis d’eficiència de les xarxes de clavegueram 

municipals destinats a reduir l’aportació d’aigües blanques als dits sistemes 

públics de sanejament en temps sec, i també les actuacions que es desprenguin 

d’aquests estudis, mitjançant la signatura de convenis amb els ajuntaments ti-

tulars de les dites xarxes de clavegueram.»  

13. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-sisena, al text refós de la le-

gislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició addicional vint-i-sisena. Deure de les entitats subministradores de 

fer auditories sobre l’eficàcia hidràulica del servei de subministrament 

»Les entitats subministradores han de fer i publicar cada dos anys una audito-

ria de l’eficiència hidràulica dels serveis de subministrament d’aigua amb més 

de cinc mil persones abonades. Aquesta auditoria ha d’incloure, com a mínim, 

un balanç de l’aigua subministrada, un índex de gestió de fuites i un índex de 

gestió de les pressions. L’Agència Catalana de l’Aigua, amb la consulta prèvia 

a les associacions més representatives del sector, ha de determinar els índexs 

que cal fer servir d’entre els reconeguts internacionalment.» 

14. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-setena, al text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició addicional vint-i-setena. Atribucions de fons als contribuents de 

la part catalana de les conques compartides per al finançament del cànon de 

control d’abocaments 

»1. L’Agència Catalana de l’Aigua atribueix als contribuents de la part cata-

lana de les conques hidrogràfiques intercomunitàries els fons necessaris per a 

finançar el cost corresponent a l’import principal del cànon de control d’abo-

caments dels exercicis 2017 i següents que els hagi estat liquidat per l’Admi-

nistració hidràulica competent i no els hagi estat restituït prèviament per l’apli-

cació de la disposició transitòria tretzena. 

»2. Els imports corresponents als períodes impositius de les anualitats 2017 i 

2018 s’han de fer efectius durant l’any 2021.» 

15. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-vuitena, al text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició addicional vint-i-vuitena. Subvencions per al buidatge i el trans-

port dels volums líquids generats en les purgues de les instal·lacions dels sis-

temes públics de sanejament 

»1. L’Agència Catalana de l’Aigua contribueix, mitjançant subvencions, al 

finançament de les despeses suportades pels ens locals de Catalunya pel bui-

datge i pel transport mitjançant vehicles cisterna dels volums líquids generats 

en les purgues de les instal·lacions d’un sistema públic de sanejament de titu-

laritat local, per a llur tractament a les instal·lacions dels sistemes públics de 

sanejament que determini l’Agència, d’acord amb criteris de proximitat 
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geogràfica i d’eficiència tècnica i econòmica, en el percentatge que determini 

el seu consell d’administració. 

»2. Els destinataris d’aquestes línies de subvencions són els ens locals titulars 

d’instal·lacions de sanejament no incloses en el règim de finançament esta-

blert en aquest text refós, en trobar-se pendents d’execució les actuacions pre-

vistes en la planificació adreçades a la solució definitiva del sanejament de les 

seves aigües residuals. 

»3. Als efectes del que estableix aquesta disposició, s’entén per purgues la 

matèria decantada produïda en el procés de sanejament d’aigües residuals as-

similables a domèstiques que ha d’ésser extreta en forma líquida i transportada 

en camions cisterna a un altre sistema de sanejament públic dotat de les ins-

tal·lacions necessàries per a llur tractament i gestió.» 

16. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-novena, al text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició addicional vint-i-novena. Tractament de les dades personals con-

tingudes en les declaracions tributàries 

»1. l’Agència Catalana de l’Aigua recull i tracta les dades de caràcter personal 

en el marc de les competències tributàries amb relació al cànon de l’aigua, 

sense que calgui el consentiment de la persona afectada per a la comunicació 

d’aquestes dades per part de les entitats subministradores als efectes d’establir 

l’existència d’una relació tributària amb les persones usuàries d’aigua, i també 

per a facilitar l’aplicació i la comprovació d’aquest tribut. 

»2. Per a complir aquestes finalitats, les entitats subministradores d’aigua que, 

com a obligades tributàries han de declarar i ingressar o fer repercutir el cànon 

han de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua les dades necessàries in-

closes en les prescripcions tècniques i en els models tributaris que s’aprovin 

per resolució de la direcció de l’Agència. També han de comunicar les dades 

que l’Agència Catalana de l’Aigua els requereixi, tot i que no estiguin incloses 

en els models; entre altres, les que estan vinculades amb la situació física dels 

aparells de mesura o de l’activitat que implica la utilització de l’aigua, inclosa 

la seva geolocalització mitjançant coordenades UTM o altres mitjans que en 

permetin la identificació correcta.» 

17. Es modifica l’apartat 2 de l’article 55 del text refós de la legislació en 

matèria d’aigües (...) [V. ap. 9 bis] 

18. [Prové de la DD 12, lletra c] Es deroga la disposició transitòria tretzena 

del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

19. [Prové de la DT 5] S’afegeix una disposició transitòria, la quinzena, al text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

«Disposició transitòria quinzena. Règim transitori per a les instal·lacions no 

incloses en el sistema públic de sanejament en alta 

»Les infraestructures de sanejament que en el moment de l’entrada en vigor 

de la present disposició transitòria estiguin finançades pel cànon de l’aigua 

conservaran la condició de sanejament en alta. 

20. [Prové de la DD 12, lletra d] S’afegeix una disposició derogatòria, única, 

al text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text 

següent: 

«Disposició derogatòria 

»Es deroguen l’apartat 5 de l’article 7 i l’apartat 2 de l’article 8 del Reglament 

de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, del 10 d’octubre.» 
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1. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, 

de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de mo-

tor, amb el text següent:  

«3. L’Administració autonòmica i les entitats locals poden subscriure conve-

nis per a la coordinació dels transports urbans i els transports interurbans quan 

raons d’interès públic ho aconsellin. 

»Aquests convenis comporten, amb l’acord de l’entitat local corresponent, la 

integració de la prestació dels tràfics urbans en el marc d’una concessió de 

servei regular de transport interurbà i han d’establir les condicions per a llur 

realització i el règim de finançament. 

»Han de constar en els convenis, entre d’altres, les condicions relatives al ca-

lendari, l’horari i el nombre d’expedicions del servei de transport correspo-

nent, i també les aportacions específiques que ha de satisfer cada part.» 

2. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 32 de la Llei 12/1987, amb el text se-

güent:  

«4. El departament competent en matèria de transports pot autoritzar, en els 

serveis discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari de transport esco-

lar, l’accés d’altres usuaris, si així cal per a complementar l’oferta de transport 

públic en zones de demanda baixa. L’autorització ha d’incloure mesures de 

control i seguretat del passatge. 

»L’autorització no es pot atorgar si hi ha un servei regular en explotació que 

cobreix el mateix trànsit o quan es pot ocasionar una minoració substancial en 

el trànsit dels serveis regulars afectats.»  

 

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 15 del text refós de la Llei 

de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d’agost, que resta 

redactada de la manera següent:  

«b) El projecte de traçat, que consisteix en la determinació dels aspectes geo-

mètrics de l’actuació a executar i en la definició completa dels béns i els drets 

afectats, i que conté l’anàlisi de les dades necessàries per a definir i valorar la 

solució proposada a un problema viari determinat sense que hagi de contenir 

la definició i anàlisi de diferents solucions alternatives.» 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 del text refós de la Llei de carreteres, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. L’elaboració de l’estudi informatiu previ és preceptiva, llevat que es tracti 

d’executar actuacions que tinguin per objecte el condicionament, l’eixampla-

ment de plataforma o millores puntuals de traçat de la carretera existent en una 

longitud inferior a 10 km, o la millora o la modificació d’un nus, intersecció 

o enllaç existent, o qualsevol altra actuació relacionada amb la millora, la re-

habilitació, el manteniment i la conservació del ferm i dels seus elements fun-

cionals, i la construcció o modificació d’aquests elements, la senyalització de 

la via o l’execució d’elements tècnics complementaris. 
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»En aquests supòsits en què no és preceptiva l’elaboració d’un estudi infor-

matiu previ, en funció de l’abast de l’actuació, el projecte es pot sotmetre a 

audiència de les persones afectades. 

»Així mateix, en el supòsits en què sigui preceptiva l’elaboració d’un estudi 

informatiu previ, però la naturalesa o circumstàncies de l’actuació concreta 

que es tracti facin difícil la definició de alternatives diferents al problema viari 

que cal solucionar, la Generalitat pot optar per redactar un projecte de traçat 

en comptes d’un estudi informatiu previ. En aquest cas, el projecte de traçat 

resta subjecte a la mateixa tramitació i a les mateixes conseqüències que si es 

tractés d’un estudi informatiu previ però no requereix una definició, anàlisi i 

valoració d’alternatives diferents.» 

3. Es modifica l’apartat 5 de l’article 19 del text refós de la Llei de carreteres, 

que resta redactat de la manera següent:  

«5. L’expropiació de béns i drets i la imposició de les servituds necessàries 

per a l’execució dels projectes de carreteres s’han d’efectuar d’acord amb la 

legislació d’expropiació forçosa. En la taxació dels terrenys que s’expropien 

no es poden incloure les plusvàlues generades per la construcció de la carre-

tera. 

»En cas que l’execució de projectes de carreteres afecti serveis, instal·lacions 

de serveis, accessos o vies de comunicació, l’Administració pot optar per la 

reposició d’aquests serveis, instal·lacions, accessos o vies en substitució de 

l’expropiació. 

»En cas que s’afectin accessos o vies de comunicació, s’ha de donar audiència 

del projecte de carreteres a les persones i administracions afectades per la re-

posició, amb caràcter previ a llur aprovació, per tal que puguin presentar al·le-

gacions sobre la forma i les característiques de la reposició, la titularitat i les 

obligacions de conservació i manteniment. 

»La titularitat d’aquests serveis, instal·lacions, accessos o vies reposats, i 

també les obligacions i responsabilitats que es derivin de llur funcionament, 

manteniment i conservació, llevat de previsió o pacte exprés en contra, cor-

responen al titular originari a partir de la notificació per part de l’Administra-

ció de l’acta de recepció de les obres, o bé, des de la posada en funcionament 

del servei o instal·lació de servei corresponent.» 

4. S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 19 del text refós de la Llei de carreteres, 

amb el text següent:  

«7. La declaració d’una obra d’emergència que afecta carreteres comporta la 

declaració d’utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació temporal 

dels terrenys necessaris per a l’execució de l’obra i dona dret a l’ocupació 

immediata dels terrenys, sense necessitat de dur a terme amb caràcter previ el 

tràmit d’informació pública, ni el procediment ordinari d’abonament del di-

pòsit previ i, si s’escau, de la indemnització per ràpida ocupació per a l’ocu-

pació temporal que estableix la legislació d’expropiació forçosa. 

»La valoració de les indemnitzacions i danys a què doni lloc l’ocupació tem-

poral, sempre que sigui possible avaluar-les prèviament a l’ocupació, l’ha ofe-

rir l’Administració per mitjà d’un acord amb el propietari en un termini de deu 

dies a comptar de la declaració d’emergència. Si l’oferta és rebutjada expres-

sament pel propietari, les parts han d’elevar, durant els vint dies posteriors, 

llurs taxacions fonamentades a l’òrgan competent perquè les valori de confor-

mitat amb la legislació d’expropiació forçosa. Aquest òrgan ha de resoldre 

amb caràcter executori en el termini de deu dies.» 
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4 bis. [Prové de l’art. 122 bis] [Esmena 1389] Es modifica l’apartat 2 de l’ar-

ticle 35 del text refós de la Llei de carreteres, que resta redactat de la manera 

següent: 

«2. El departament competent en matèria de carreteres pot autoritzar, en fun-

ció de les exigències del sistema viari, l’ocupació del subsol de la zona de 

domini públic, preferentment en la franja d’un metre situada a la part més ex-

terior d’aquesta zona, per a la implantació o la construcció de les infraestruc-

tures imprescindibles per a la prestació de serveis públics essencials o per a la 

instal·lació de xarxes de telecomunicacions, i s’han de determinar per regla-

ment les condicions a què s’han de subjectar aquestes autoritzacions a precari, 

els drets i les obligacions que assumeix la persona autoritzada, el termini de 

duració de l’autorització, el cànon d’ocupació que es fixi, si s’escau, i els su-

pòsits de revocació. En qualsevol cas, l’atorgament d’una autorització per a 

l’ocupació de subsol de la zona de domini públic no comporta en cap circums-

tància l’assumpció de responsabilitats per part de l’administració titular de la 

infraestructura viària pels danys ocasionats a les infraestructures implantades 

o construïdes en la zona de domini públic ocupada, a la infraestructura viària 

o a terceres persones.» 

5. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 35 del text refós de la Llei de carreteres, 

amb el text següent:  

«3. No es poden fer servir els elements funcionals de la carretera per a dur a 

terme activitats que puguin comprometre la seguretat viària o la preservació 

del patrimoni públic viari.» 

5 bis. [Prové de l’art. 122 ter] [Esmena 1393] S’afegeix un apartat, el 4, a 

l’article 37 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent: 

«4. El departament competent en matèria de carreteres pot autoritzar la utilit-

zació de la zona de servitud per a destinar-la a aparcament de vehicles, sempre 

que se situï en terrenys de titularitat pública, no estigui vinculat a cap conces-

sió administrativa i es garanteixi la seguretat viària i l’explotació adequada de 

la carretera. L’atorgament d’aquesta autorització no comporta en cap circums-

tància l’assumpció de responsabilitats per part de l’administració atorgant pels 

danys ocasionats a les instal·lacions implantades o construïdes en la zona de 

servitud, als vehicles estacionats, a terceres persones o de qualsevol altre ti-

pus.» 

6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 40 del text refós de la Llei de carreteres, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. La línia d’edificació s’ha de situar, respecte a l’aresta exterior de la cal-

çada, a cinquanta metres en les autopistes, en les vies preferents i en les vari-

ants de població de carreteres convencionals de la xarxa bàsica que suportin 

un trànsit superior al de la mitjana de les carreteres de la Generalitat, i a vint-

i-cinc metres en la resta de carreteres.» 

 

 

 

1. Es modifica l’apartat 10 de l’article 10 de la Llei 4/2006, del 31 de març, 

ferroviària, que resta redactat de la manera següent:  

«10. L’aprovació dels projectes bàsics i dels constructius i l’aprovació dels 

projectes modificats d’aquests comporten la declaració d’utilitat pública o 
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interès social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels 

béns i drets afectats, als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal 

i la imposició o la modificació de servituds. Així mateix, comporten l’aplica-

ció de les limitacions a la propietat que estableix aquesta llei.» 

2. S’afegeix un apartat, el 14, a l’article 10 de la Llei 4/2006, amb el text se-

güent:  

«14. La declaració d’una obra d’emergència que afecta infraestructures ferro-

viàries comporta la declaració d’utilitat pública o interès social, la necessitat 

d’ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l’execució de l’obra i dona 

dret a l’ocupació immediata dels terrenys, sense necessitat de dur a terme amb 

caràcter previ el tràmit d’informació pública, ni el procediment ordinari d’abo-

nament del dipòsit previ i, si s’escau, de la indemnització per ràpida ocupació 

per a l’ocupació temporal que estableix la legislació d’expropiació forçosa. 

»La valoració de les indemnitzacions i danys a què doni lloc l’ocupació tem-

poral, sempre que sigui possible avaluar-les prèviament a l’ocupació, l’ha ofe-

rir l’Administració per mitjà d’un acord amb el propietari en un termini de deu 

dies a comptar de la declaració d’emergència. Si l’oferta és rebutjada expres-

sament pel propietari, les parts han d’elevar, durant els vint dies posteriors, 

llurs taxacions fonamentades a l’òrgan competent perquè les valori de confor-

mitat amb la legislació d’expropiació forçosa. Aquest òrgan ha de resoldre 

amb caràcter executori en el termini de deu dies.» 

 

1. Es modifica la lletra o de l’article 3 de la Llei 14/2009, del 22 de juliol, 

d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, que resta redac-

tada de la manera següent:  

«o) Heliport eventual: cas particular d’aeròdrom eventual en què la superfície 

és únicament apta per a l’ús d’helicòpters.» 

2. Es modifica l’article 42 de la Llei 14/2009, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 42. Aeròdroms eventuals (inclosos heliports i camps d’aviació) 

»1. L’establiment d’un aeròdrom, heliport o camp d’aviació eventual s’ha de 

fer saber al departament competent en matèria aeroportuària per mitjà de la 

presentació d’una declaració responsable de l’operador i del propietari de la 

superfície. 

»2. La declaració responsable formulada per l’operador i pel propietari de la 

superfície acredita el deure d’aquests de disposar de les autoritzacions perti-

nents de conformitat amb la normativa aplicable i ha de fixar el termini en què 

l’aeròdrom estarà operatiu.» 

3. [Prové de la DD 7] Es deroga l’article 42 bis de la Llei 14/2009. 

 

 

Es modifica la lletra i de l’apartat 2 de l’article 74 de la Llei 6/1988, del 30 de 

març, forestal de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:  

«i) La rompuda de terrenys forestals sense l’autorització preceptiva o comu-

nicació prèvia, o amb incompliment de les condicions establertes en 
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l’autorització, en l’instrument d’ordenació forestal corresponent o en les dis-

posicions que en regulin l’execució.» 

 

1. S’afegeixen dues lletres, la f’ i la g’, a l’apartat 3 de l’article 53 de la Llei 

14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, amb el text següent:  

«f’) Emprar, sense tenir-hi dret, indicacions, noms comercials, marques, sím-

bols o emblemes que facin referència als noms protegits per una denominació 

d’origen protegida (DOP), una indicació geogràfica protegida (IGP), una es-

pecialitat tradicional garantida (ETG), una denominació geogràfica o una 

marca de qualitat alimentària que tinguin altres sistemes de protecció de qua-

litat agroalimentària, o que tinguin similitud fonètica o gràfica amb els noms 

protegits o amb els signes o emblemes que els siguin característics, que puguin 

induir a confusió sobre la naturalesa, la qualitat o l’origen dels productes, en-

cara que vagin acompanyats dels termes tipus, estil, gènere, imitació, succe-

dani o altres d’anàlegs. 

»g’) Qualsevol acció, feta tant pels elaboradors com pels membres dels con-

sells reguladors, que causi desprestigi o perjudici a la denominació d’origen 

protegida (DOP) o a la indicació geogràfica protegida (IGP), o que tendeixi a 

produir confusió sobre la naturalesa veritable del producte.» 

1 bis. [Prové de la DD 18] Es deroga la lletra c de l’apartat 4 de l’article 54 de 

la Llei 14/2003. 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 14/2003, que resta redactat 

de la manera següent:  

«1. Les infraccions contra les disposicions d’aquesta llei tenen les sancions 

següents:  

»a) Les infraccions lleus, advertència o multa de fins a 4.000 euros. 

»b) Les infraccions greus, multa d’entre 4.001 i 150.000 euros. 

»c) Les infraccions molt greus, multa d’entre 150.001 i 3.000.000 d’euros. 

»La quantia de la sanció que s’imposi no pot ésser en cap cas inferior al bene-

fici il·lícit obtingut per la comissió de les infraccions.» 

 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 98 de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de 

pesca i acció marítimes, que resta redactat de la manera següent:  

«2. El Consell Català de Cogestió Marítima és integrat per representants de:  

»a) El departament competent en matèria de pesca i afers marítims. 

»b) Altres departaments de la Generalitat. 

»c) Les entitats locals. 

»d) Els agents i les entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat 

en el medi marítim. 

»e) Les entitats ambientals i de recerca.» 
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Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional desena de la Llei 4/2017, 

del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. El Fons del patrimoni natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relacio-

nades amb la protecció, la gestió, la millora i la valorització del patrimoni 

natural i la biodiversitat.» 

 

S’afegeix una disposició addicional, la tretzena, a la Llei 42/2007, del 13 de 

desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, amb el text següent: 

«Disposició addicional tretzena. Termini de resolució dels procediments san-

cionadors 

»El termini per a dictar i notificar la resolució sancionadora en els procedi-

ments incoats per infraccions de la normativa vigent en matèria de patrimoni 

natural i biodiversitat és d’un any.» 

 

 

S’afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 9/2017, del 27 de 

juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per 

mitjà del Servei Català de la Salut, amb el text següent:  

«Disposició addicional vuitena. Trasplantaments 

»Els requisits i el període mínim perquè les persones estrangeres incloses en 

l’article 2.2 puguin accedir a la llista d’espera de trasplantaments es regeix per 

la normativa específica de trasplantaments.» 

 

0. [Prové de la DD 17] Es deroga la lletra b de l’article 3 del Decret llei 4/2010. 

1. Es modifica la lletra c de l’article 3 del Decret llei 4/2010, del 3 d’agost, de 

mesures de racionalització i simplificació del sector públic de la Generalitat 

de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:  

«c) Desenvolupar l’avaluació de l’estructura, dels processos, de nous models 

assistencials o de provisió de serveis, de les tecnologies sanitàries i de la in-

formació i la comunicació aplicades a l’atenció sanitària i dels resultats de les 

intervencions en salut, analitzant-ne la variabilitat i la qualitat, identificant les 

millors pràctiques en l’àmbit clínic, treballant estretament amb els professio-

nals del sistema de salut i fomentant la pràctica clínica òptima i l’ús eficient 

dels recursos. Integrar en el procés d’avaluació la perspectiva de l’atenció cen-

trada en les persones, amb inclusió de la perspectiva de gènere i mitjançant la 

participació de la població en els processos d’avaluació i de governança de la 

seva atenció.» 
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1 bis. S’afegeixen tres lletres, la d bis, la d ter i la d quater, a l’article 3 del 

Decret llei 4/2010, amb el text següent: 

«d bis) Gestionar l’accés a la reutilització d’informació del sistema sanitari, 

sota les directrius del departament competent en matèria de salut i d’acord 

amb les condicions de protecció de dades vigents en cada moment, per a la 

recerca, la planificació i l’avaluació sanitàries amb la finalitat última de gene-

rar coneixement per a millorar la salut de la població. 

»d ter) Donar suport a la planificació, el desenvolupament i l’aplicació de la 

recerca mitjançant l’avaluació d’aquesta, amb l’objectiu d’orientar la recerca 

a obtenir uns resultats amb un impacte més gran i millor en la salut de la po-

blació, d’acord amb les directrius del departament competent en matèria de 

salut. Aquesta orientació de la recerca també ha de promoure la sensibilitat a 

les diferències entre dones i homes, i incloure ambdós sexes en els paràmetres 

d’anàlisi a aquest efecte. 

»d quater) Participar en el desenvolupament d’activitats i projectes d’innova-

ció en les àrees d’activitat pròpies de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-

tàries de Catalunya, i donar suport a l’adopció i l’aplicació generalitzada d’in-

novacions per part de les entitats del sistema sanitari integral d’utilització 

pública de Catalunya (Siscat) per a afavorir el millorament dels resultats en 

salut, la qualitat de l’atenció i la seguretat de pacients i professionals. El rol 

de l’Agència en l’àmbit de la innovació, per tant, se circumscriu a totes les 

iniciatives que, com agència de qualitat i avaluació, poden facilitar l’adopció 

de la innovació per part del sistema i els seus integrants, sens perjudici de les 

competències d’altres institucions relacionades amb la innovació.» 

1 ter. [Prové de la DD 17] Es deroguen les lletres i i i bis de l’article 3 del 

Decret llei 4/2010. 

2. Es modifica l’article 4 del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera 

següent:  

«Article 4. Organització de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 

Catalunya  

»1. L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya s’estructura en 

els òrgans següents:  

»a) El Consell d’Administració, com a òrgan de govern. 

»b) El director o directora, com a òrgan de gestió. 

»c) El Consell Assessor, com a òrgan consultiu i d’assessorament. 

»2. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern de l’Agència de 

Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i té la composició que determinen 

els seus estatuts. 

»3. El director o directora és la persona que assumeix la direcció i gestió or-

dinària de l’Agència, d’acord amb els criteris d’actuació fixats pel Consell 

d’Administració. El director o directora de l’Agència és nomenat pel Govern, 

a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de 

salut. 

»4. El Consell Assessor, amb funcions consultives i d’assessorament, ha d’es-

tar compost per professionals destacats dels àmbits d’actuació de l’Agència. 

En la composició del Consell Assessor s’ha de procurar assolir una represen-

tació equilibrada de dones i homes. 
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»5. L’organització, la composició, les funcions i les normes de funcionament 

del Consell d’Administració i del Consell Assessor s’han de desenvolupar en 

els estatuts. 

»6. Correspon al Consell d’Administració aprovar l’estructura organitzativa 

de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, llevat de la que 

regulin els estatuts de l’Agència i de la relativa als òrgans o les unitats al cap-

davant dels quals hi hagi funcionaris, en què s’aplica el que disposa la norma-

tiva reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l’Administració 

de la Generalitat.» 

3. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 5 del Decret llei 4/2010, 

que resta redactada de la manera següent: 

«a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.» 

4. [Prové de la DD 17] Es deroguen l’article 6 i l’apartat 2 de l’article 9 del 

Decret llei 4/2010. 

 

S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 7/2006, del 31 de 

maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, amb 

el text següent: 

«Disposició addicional cinquena. Creació de col·legis professionals represen-

tatius de professions sanitàries titulades i regulades 

»Els professionals que exerceixen professions sanitàries reconegudes expres-

sament per llei, titulades i regulades, poden instar la creació del col·legi pro-

fessional representatiu de llur professió, en els termes establerts per aquesta 

llei, amb la possibilitat de restar exempts del requisit de títol universitari ofi-

cial que imposa l’article 37.» 

 

 

S’afegeix un article, el 17, a la Llei 38/1991, del 30 de desembre, d’instal·la-

cions destinades a activitats amb infants i joves, amb el text següent:  

«Article 17. Infraccions en la realització d’activitats d’educació en el lleure 

»1. Té la consideració de falta greu l’incompliment de l’obligació de notificar 

les activitats d’educació en el lleure al departament competent en matèria de 

joventut, en els termes que estableix la normativa reguladora de les activitats 

d’educació en el lleure, independentment de la instal·lació o el lloc en què es 

dugui a terme l’activitat. 

»2. La sanció s’aplica a l’entitat organitzadora de l’activitat o, a manca 

d’aquesta, a l’entitat promotora de l’activitat. 

»3. La competència per a resoldre l’expedient sancionador d’aquesta falta greu 

correspon a la unitat directiva competent en matèria de joventut, amb inde-

pendència de l’import de la multa proposada.» 
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1. [La clàusula d’entrada en vigor prové de la DF 10] Es modifiquen o dero-

guen, amb efectes de l’1 de setembre de 2020, els preceptes següents de la 

Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies: 

a) Es modifica la lletra a del punt 1 de l’article 9 de la Llei, que resta redactada 

de la manera següent:  

«a) Prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per 

a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un 

acolliment.» 

b) [Prové de la DD 14, lletra a] Es deroga la lletra b de l’apartat 1 de l’article 

9 de la Llei. 

c) Es modifica l’article 10 de la Llei:  

«Article 10. Prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat 

familiar per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una 

tutela o un acolliment 

»1. Les famílies en què té lloc el naixement, l’adopció, la tutela o l’acolliment 

d’un o més infants tenen dret, per a cadascun d’ells, a una prestació econòmica 

sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar, de pagament únic, que el 

Govern, per mitjà del departament competent en matèria de polítiques famili-

ars, atorga d’acord amb les condicions i el procediment que s’estableixin per 

reglament. 

»2. Per a les famílies que tenen el títol de família nombrosa o monoparental, 

la prestació econòmica es pot incrementar d’acord amb el que s’estableixi per 

reglament. 

»3. Són beneficiaris de la prestació econòmica establerta per aquest article el 

pare i la mare o la persona o persones que tenen l’infant a llur càrrec.» 

d) [Prové de la DD 14, lletra b] Es deroga l’article 11 de la Llei 18/2003. 

2. [Prové de la DT 8] S’afegeix una disposició transitòria, única, a la Llei 

18/2003, amb el text següent: 

«Disposició transitòria. Règim transitori de vigència de l’Ordre TSF/251/2016 

»1. Els expedients per a la concessió de la prestació econòmica sotmesa al 

nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què ha tingut lloc un 

naixement, una adopció, una tutela o un acolliment que es trobin en tramitació 

l’1 de setembre de 2020 resten sotmesos al règim jurídic establert per la con-

vocatòria respectiva i per l’Ordre TSF/251/2016, del 19 de setembre. Tanma-

teix, el pagament dels ajuts concedits anirà a càrrec de la reserva pressupostà-

ria destinada a la prestació en virtut de la nova redacció de l’article 10. 

»2. [Prové de la DF 5] Els expedients per a la concessió de la prestació eco-

nòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què 

ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment que es 

tramitin a partir de l’1 de setembre de 2020, mentre no es desplegui per regla-

ment la redacció de l’article 10 que entrarà en vigor en la data esmentada, 

resten sotmesos als requisits, procediment de tramitació, obligacions, deter-

minació i límit d’ingressos, quantia i pagament que regulen l’Ordre 

TSF/251/2016, del 19 de setembre, i la Resolució TSF/2314/2019, del 4 de 

setembre.» 
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1. Es modifica l’apartat 1.1 de la disposició addicional setena de la Llei 

2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic, que resta redactat de la manera següent:  

«1.1. S’habiliten les administracions públiques competents en matèria de pro-

tecció social perquè puguin comprovar, d’ofici i sense el consentiment previ 

de les persones interessades, les dades declarades pels sol·licitants de les pres-

tacions de les quals tinguin atribuïda la competència legalment o reglamentà-

riament i, si s’escau, les dades identificadores, la residència i el parentiu, la 

situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels mem-

bres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si 

es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de 

les prestacions i en la quantia reconeguda, amb l’objectiu d’atendre les perso-

nes d’una manera integral, i abordant coordinadament llurs necessitats soci-

als.» 

2. Es modifica l’apartat 1.2 de la disposició addicional setena de la Llei 

2/2014, que resta redactat de la manera següent:  

«1.2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1.1, s’entén per unitat econòmica 

de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o 

parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que 

hi conviuen en el mateix domicili.» 

 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera se-

güent:  

«1. Són beneficiàries de les prestacions socials de caràcter econòmic les per-

sones residents legalment a Catalunya que es troben en situació de necessitat, 

a les quals s’atorga la prestació amb la finalitat de pal·liar aquesta situació. En 

el cas de les prestacions econòmiques per l’acolliment de menors d’edat tute-

lats per la Generalitat, regulades a l’article 22, les prestacions econòmiques 

per a menors d’edat en situació de risc, regulades a l’article 22 bis, i les pres-

tacions econòmiques d’urgència social, regulades a l’article 30, poden ésser 

beneficiàries, també, les persones que viuen o que es troben a Catalunya.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei 13/2006, que resta redactat 

de la manera següent:  

«1. La prestació s’ha d’abonar d’una manera preferent i directa al beneficiari 

o beneficiària. Excepcionalment, d’acord amb el que disposi la norma regula-

dora corresponent, es pot abonar al prestador o prestadora del servei o a una 

tercera persona. En qualsevol cas, la prestació de l’article 22 relativa a la pres-

tació per l’acolliment en família extensa i la de l’article 22 bis s’han d’abonar 

a la persona que, tenint la guarda i custòdia de la persona menor d’edat, hagi 

presentat la sol·licitud corresponent.» 

3. [Esmena 1409-1] Es modifica l’article 14 de la Llei 13/2006, que resta re-

dactat de la manera següent: 

«Article 14. Unitat familiar i unitat de convivència 
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»1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són unitats familiars i unitats de 

convivència:  

»a) Les relacions familiars derivades del matrimoni i els seus descendents. 

»b) Les relacions familiars derivades de la convivència estable en parella, en 

els termes que estableix l’article 234-1 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del 

llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. 

»c) Les famílies reconstituïdes. 

»d) Les famílies amb infants en acolliment o adopció. 

»2. S’entén per família reconstituïda la família en què la parella conviu, sia 

en règim matrimonial, sia en règim de convivència estable, amb descendents 

d’un dels dos o d’ambdós membres de la parella. 

»3. Qualsevol agrupació familiar altra que les establertes per l’apartat 1 no 

constitueix una unitat familiar a efectes de les prestacions socials de caràcter 

econòmic. 

»4. No formen part de la unitat familiar els fills menors que, amb el consenti-

ment dels pares, visquin independentment d’aquests.» 

4. [Esmena 1409-2] S’afegeixen dos apartats, el 5 bis i el 5 ter, a l’article 16 

de la Llei 13/2006, amb el text següent: 

«5 bis. La prestació per l’acolliment en família extensa que regula l’article 22, 

llevat que la norma de creació ho estableixi altrament, té efectes econòmics 

des del mes en què es constitueixi la mesura d’acolliment en família extensa 

en virtut d’una resolució administrativa. No obstant això, si es presenta la 

sol·licitud de la prestació un cop transcorregut el termini de quatre mesos a 

comptar de la data de la resolució administrativa en qüestió, el reconeixement 

del dret d’accés a la prestació econòmica es genera des del primer dia del ter-

cer mes immediatament anterior al de la data de presentació de la sol·licitud. 

La prestació que regula l’article 22, pel que fa a l’acolliment en família aliena, 

té efectes econòmics des del dia en què per resolució es delegui la guarda als 

acollidors, i el mes d’extinció de la prestació s’abona complet. 

»5 ter. La prestació que regula l’article 22 bis, llevat que la norma de creació 

ho estableixi altrament, té efectes econòmics, si escau, des del mes següent al 

de la data de formalització del compromís socioeducatiu.» 

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 bis de la Llei 13/2006, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«3. L’import de la prestació regulada per aquest article consisteix en una quan-

titat per menor d’edat en risc, establerta per la Llei de pressupostos.» 

6. [Prové de l’art. 83 bis] [Esmena 1380] S’afegeix una disposició addicional, 

la tercera, a la Llei 13/2006, amb el text següent: 

«Disposició addicional tercera 

»Les prestacions regulades per aquesta llei no tenen la consideració d’ajut ni 

de subvenció, per raó de llur naturalesa jurídica, llur objecte i llur finalitat.» 

 

S’afegeix una disposició addicional, la dotzena, a la Llei 5/2008, del 24 

d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb el text 

següent: 
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«Disposició addicional dotzena. Percepció d’indemnitzacions i ajuts a vícti-

mes de violència masclista subjectes a llindar d’ingressos per beneficiàries 

que no poden acreditar ingressos 

»1. Es proposa derogar la lletra b de l’apartat 3 de l’article 3 del Decret 

80/2015, del 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes 

de violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 

d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'article 27 de 

la Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere. 

»2. Es proposa modificar l’article 5 del Decret 80/2015, que resta redactat de 

la manera següent:  

“Article 5. Competència 

”1. La competència per a la tramitació i la resolució dels procediments per al 

reconeixement de les indemnitzacions que regula aquest capítol correspon a 

la Subdirecció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies. 

”2. Els professionals de la xarxa de serveis socials han de facilitar la informa-

ció sobre els ajuts i indemnitzacions que regula aquest decret.” 

»3. Es proposa modificar el punt a.3 de l’apartat 1 de l’article 8 del Decret 

80/2015, que resta redactat de la manera següent:  

“a.3) Sentència definitiva, o definitiva i ferma, que acrediti que la sol·licitant 

ha estat víctima de qualsevol de les formes de violència masclista que especi-

fica la Llei 5/2008, del 24 d’abril, i que li hagi generat seqüeles, lesions cor-

porals o danys en la salut física o psíquica. 

”En el cas que la resolució judicial no determini expressament l’abast de les 

seqüeles, les lesions corporals o els danys en la salut física o psíquica de la 

víctima, la dona sol·licitant ha d’aportar també una certificació de les actuaci-

ons judicials en què consti l’informe del metge forense o, si no li és possible, 

l’informe d’alta o un informe mèdic acreditatiu de la gravetat de les seqüeles, 

les lesions o els danys, que ha d’emetre un metge del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (Siscat) o un metge de la xarxa de salut 

pública de Catalunya, o la certificació emesa per un servei especialitzat en 

recuperació de dones víctimes de violència masclista.” 

»4. Es proposa modificar el punt b.4 de l’apartat 1 de l’article 8 del Decret 

80/2015, que resta redactat de la manera següent:  

”b.4) Resolució judicial o informe del Ministeri Fiscal que acrediti que la mare 

ha estat víctima mortal de qualsevol de les formes de violència masclista que 

especifica la Llei 5/2008, del 24 d’abril.” 

»5. Es proposa derogar la lletra f de l’apartat 2 de l’article 8 del Decret 

80/2015.» 

 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 105 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, 

de serveis socials, que resta redactat de la manera següent: 

«1. A criteri de l’òrgan sancionador, la resolució pot autoritzar la persona san-

cionada a destinar directament al millorament del servei l’import de les sanci-

ons de caràcter econòmic imposades per les infraccions de les quals s’hagi 

acreditat l’esmena en els termes de l’article 100.1.g.» 
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2. [Prové de l’art. 87 bis] [Esmena 1379] Es proposa afegir una disposició 

addicional, la tretzena, a la Llei 12/2007, amb el text següent: 

«Disposició addicional tretzena. Equiparació de les condicions materials per 

a la prestació dels serveis d’acolliment residencial dels equipaments amb aten-

ció majoritària de persones amb pluridiscapacitat derivada de paràlisi cerebral 

a les dels equipaments d’acolliment residencial per a persones amb discapaci-

tat intel·lectual 

»1. Als efectes de la inscripció registral, i mentre no s’aprovi una disposició 

reglamentària que derogui o modifiqui el Decret 318/2006, del 25 de juliol, 

dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, les con-

dicions materials per a la prestació dels serveis d’acolliment residencial per a 

persones amb discapacitat dels equipaments amb atenció majoritària de per-

sones amb pluridiscapacitat derivada de paràlisi cerebral s’assimilen a les dels 

equipaments d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat in-

tel·lectual. 

»2. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3.1 de l’annex 3, «Condicions 

materials», del Decret 318/2006, el qual, mentre no s’aprovi una disposició 

reglamentària que el derogui o el modifiqui, resta redactat de la manera se-

güent: 

“L’estructura espacial correspon a un habitatge, que ha de formar una unitat 

de convivència de quinze places com a màxim, amb les habitacions i els banys 

corresponents, un menjador - sala d’estar, junts en un mateix ambient o bé 

separats en dos ambients diferents, amb una superfície mínima total de 2,5 m2 

per usuari, i una cuina o un espai per a preparar el servei de taula”.» 

3. [Prové de la DA 22] [Esmena 110] S’afegeix una disposició addicional, la 

catorzena, a la Llei 12/2007, amb el text següent: 

«Disposició addicional catorzena. Equiparació laboral del professionals de la 

xarxa concertada de serveis socials d’atenció a la dependència 

»El Govern ha d’aprovar, en el termini de quatre anys, un escenari de recursos 

plurianual que permeti tendir progressivament a l’equiparació de les condici-

ons laborals del professionals de la xarxa concertada de serveis socials d’aten-

ció a la dependència amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis 

socials de gestió directa.» 

Article 134 bis. Modificació de la Llei 14/2010 (Drets i oportunitats en la 

infància i l’adolescència) 

1. [Prové de l’art. 87 ter] [Esmena 1381] Es modifica l’apartat 2 de la dispo-

sició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 

oportunitats de la infància i l’adolescència, que resta redactat de la manera 

següent: 

«2. La pensió d’orfenesa d’un infant o adolescent sota la guarda o tutela de la 

Generalitat s’integra en el patrimoni de l’infant o adolescent orfe, del qual 

passa a formar part. Un cop assolida la majoria d’edat o finida la situació de 

guarda o tutela de la Generalitat, l’entitat protectora ha de lliurar a l’orfe, o a 

les persones titulars de la pàtria potestat o de la tutela, si encara és menor 

d’edat, la totalitat del seu patrimoni.» 

2. [Esmena TRANSACCIONAL 61089 amb les esmenes 90 i 120] S’afegeix 

una disposició addicional, la novena, a la Llei 14/2010, amb el text següent:  

«Disposició addicional novena 
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»El Govern de la Generalitat, mitjançant els departaments competents, ha de 

crear el Comissionat per a la Infància, amb l’objectiu que, des del Pla interde-

partamental de suport a les famílies, defineixi una estratègia que permeti 

d’atendre les situacions de pobresa infantil.» 

 

S’afegeix una disposició addicional, la novena, a la 13/2014, del 30 d'octubre, 

d'accessibilitat, amb el text següent: 

«Disposició addicional novena. Ús del terme persones amb discapacitat 

»1. Totes les referències que la legislació vigent fa a «disminuïts» o a «perso-

nes amb disminució», o denominacions anàlogues, s’ha d’entendre que són 

fetes a «persones amb discapacitat». 

»2. Les normes legals o reglamentàries que es dictin en avant, a fi de facilitar-

ne la interpretació, l’aplicació i la vinculació amb altres normatives, han d’em-

prar el terme persones amb discapacitat per a referir-se a les persones que 

presenten dèficits funcionals de caràcter físic, sensorial, intel·lectual o mental 

que, en interaccionar amb barreres diverses, veuen limitada llur participació 

plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la resta de perso-

nes, en congruència amb la definició que estableix la lletra d de l’article 3.» 

 

 

 

1. S’afegeix una lletra, la g, a l’article 2 de Llei 13/2002, del 21 de juny, de 

turisme de Catalunya, amb el text següent:  

«g) Allotjament turístic: qualsevol establiment, habitatge, instal·lació o infra-

estructura regulada per la normativa turística, en què es prestin serveis turístics 

d’allotjament.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 13/2002 (...) [Esmena 

1430-1] 

3. [Prové de l’art. 135 bis] [Esmena 1399] Es modifiquen els apartats 1 i 2 de 

l’article 50 bis de la Llei 13/2002, que resten redactats de la manera següent: 

«1. Els habitatges d’ús turístic són habitatges que són cedits pel seu propietari, 

directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica, 

per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb 

les característiques establertes per reglament. No es permet la cessió per es-

tances dels habitatges d’ús turístic, que s’han de cedir sencers. 

»2. Els habitatges d’ús turístic requereixen el títol habilitant corresponent exi-

git per la normativa vigent per a iniciar l’activitat. Per a oferir i comercialitzar 

el servei turístic d’allotjament en l’habitatge, o per a fer-ne publicitat, s’ha de 

disposar del títol habilitant esmentat. La prestació dels serveis d’allotjament 

s’inicia quan es fa la publicitat o la comercialització de l’allotjament, directa-

ment o per mitjà d’un intermediari.» 

4. Es modifica l’article 53 de la Llei 13/2002 (...) [Esmena 1430-2] 

4 bis. [Prové de la DD 13] Es deroga la lletra k de l’apartat 1 de l’article 67 de 

la Llei 13/2002. 
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5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 13/2002 (...) [Esmena 

1430-3] 

6. Es modifica l’apartat 5 de l’article 73 de la Llei 13/2002, que resta redactat 

de la manera següent:  

«5. El número d’inscripció dels allotjaments turístics en el Registre de Tu-

risme de Catalunya ha de constar en tota mena de publicitat, promoció o co-

mercialització.» 

7. Es modifica la lletra a de l’article 88 de la Llei 13/2002, que resta redactada 

de la manera següent:  

«a) Oferir, prestar o exercir activitats o serveis turístics, o fer-ne publicitat, 

sense disposar del títol habilitant corresponent, sempre que es compleixin tots 

els requisits establerts per a poder-lo obtenir.» 

7 bis. [Prové de la DD 13] Es deroga la lletra r de l’article 88 de la Llei 

13/2002. 

8. Es modifica la lletra u ter de l’article 88 de la Llei 13/2002, que resta redac-

tada de la manera següent:  

«u ter) Comercialitzar, contractar, oferir o facilitar allotjaments turístics, o fer-

ne publicitat, sense fer constar el número d’inscripció en el Registre de Tu-

risme de Catalunya o fent constar números o expressions incorrectes.» 

9. S’afegeix una lletra, la u sexies, a l’article 88 de la Llei 13/2002, amb el text 

següent:  

«u sexies) No comunicar a l’Administració competent que es desenvolupa una 

activitat turística clandestina en un habitatge de la seva propietat.» 

10. S’afegeix una lletra, la u septies, a l’article 88 de la Llei 13/2002, amb el 

text següent:  

«u septies) Superar el nombre màxim d’usuaris allotjats que estableix la nor-

mativa turística o el títol habilitant.» 

11. S’afegeix una lletra, la u octies, a l’article 88 de la Llei 13/2002, amb el 

text següent:  

«u octies) No adoptar les mesures establertes per la normativa quan es produ-

eixen comportaments que atempten contra les normes bàsiques de convivència 

als allotjaments turístics situats en habitatges.» 

12. Es modifica la lletra a de l’article 89 de la Llei 13/2002, que resta redac-

tada de la manera següent:  

«a) Comercialitzar, oferir, prestar o exercir activitats o serveis turístics, o fer-

ne publicitat, sense disposar dels requisits o les condicions normativament es-

tablertes per a obtenir l’habilitació corresponent.» 

12 bis. [Prové de la DD 13] Es deroga la lletra g de l’article 89 de la Llei 

13/2002. 

13. Es modifica l’apartat 2 de l’article 91 de la Llei 13/2002, que resta redactat 

de la manera següent: [Esmena TRANSACCIONAL 61094-1 amb l’esmena 

1370]  

«2. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei amb relació 

a les activitats d’allotjament turístic: 

»a) Els propietaris dels allotjaments turístics en què es duguin a terme les ac-

tivitats infractores. 
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»b) Les persones que, sense tenir la condició de propietari exigida per a ésser 

titulars de l’activitat d’allotjament turístic, hi duguin a terme les activitats in-

fractores, 

»c) Les persones que duguin a terme activitats d’allotjament turístic constitu-

tives d’infracció en allotjaments altres que els indicats en les lletres a i b sense 

l’autorització deguda del propietari. 

»d) Els comercialitzadors o gestors de les activitats d’allotjament turístic cons-

titutives d’infracció.» 

14. S’afegeixen sis lletres, la i, la j, la k, la l, la m i la n, a l’article 93 de la Llei 

13/2002, amb el text següent:  

«i) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.  

»j) La prestació de serveis turístics il·legals amb aparença de legalitat.  

»k) L’exercici il·legal de l’activitat d’allotjament turístic sense el coneixement 

o el consentiment del propietari de l’immoble. 

»l) El nombre d’allotjaments turístics comercialitzats il·legalment. 

»m) El nombre de persones afectades. 

»n) La posició de l’infractor en el mercat.» 

15. S’afegeix una disposició addicional, la novena, a Llei 13/2002, amb el text 

següent:  

«Disposició addicional novena. Allotjaments turístics 

»Es poden crear per reglament modalitats d’allotjament turístic i regular-ne 

les condicions i característiques.» 

16. S'afegeix una disposició addicional, la desena, a la Llei 13/2002, amb el 

text següent: [Esmena TRANSACCIONAL 61094-2 amb l’esmena 1371] 

«Disposició addicional desena. Règim especial del municipi de Barcelona 

»D’acord amb el règim especial establert per la Llei 22/1998, del 30 de desem-

bre, de la Carta municipal de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona pot regu-

lar les activitats d’allotjament turístic en habitatges d’ús turístic i en llars com-

partides, mitjançant ordenances municipals, que poden establir requisits 

particulars i poden fixar limitacions temporals i períodes màxims de vigència 

de l’habilitació per a exercir aquestes activitats, d’acord amb la legislació vi-

gent.» 

 

 

 

S’afegeix un article, el 12 bis, a la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de coo-

peració al desenvolupament, amb el text següent: 

«Article 12 bis. Fons de desenvolupament per a la cooperació 

»1. Un fons de desenvolupament per a la cooperació és un instrument de cap-

tació de fons que té com a finalitat que diferents administracions públiques 

catalanes, i altres entitats públiques i privades, s’uneixin per a fer propostes 

conjuntes de finançament, tant d’àmbit nacional com internacional per a la 

cooperació al desenvolupament o l’acció humanitària i d’emergència. 
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»2. L’Administració de la Generalitat i el seu sector públic poden constituir 

fons de desenvolupament en qualitat de titulars, o bé adherir-se a altres d’exis-

tents, sia amb els organismes a què fa referència l’article 16, sia amb altres 

administracions o amb ens públics o privats o xarxes d’aquests tipus d’orga-

nismes, tant d’àmbit nacional com internacional. Les contribucions econòmi-

ques que es fan a aquests fons s’han de destinar a les finalitats i els objectius 

establerts per aquesta llei i pels plans directors i anuals de cooperació al desen-

volupament. 

»3. Si l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic són titulars d’un 

fons de desenvolupament, el fons ha d’ésser creat per mitjà d’una resolució 

del titular del departament competent en l’àmbit de la cooperació al desenvo-

lupament, amb les especificitats següents: 

»a) El titular del fons ha de proposar a la resta d’aportadors els projectes con-

crets que s’han de desenvolupar de conformitat amb els objectius i les finali-

tats establerts. 

»b) El titular del fons ha de seleccionar el gestor que ha de dur a terme els 

projectes concrets, d’acord amb la normativa aplicable, i sempre de conformi-

tat amb els principis de publicitat i concurrència, sense que el gestor pugui 

integrar les quanties rebudes en el seu patrimoni. Les aportacions al fons es 

poden dipositar a l’Institut Català de Finances. 

»c) El gestor ha de justificar la destinació de les aportacions rebudes als pro-

jectes concrets acordats pel titular per mitjà d’una certificació anual, abans del 

tancament de cada exercici pressupostari, conforme s’ha fet l’aportació es-

mentada al fons de desenvolupament per a la cooperació, i també el correspo-

nent informe narratiu del conjunt d’actuacions impulsades per mitjà d’aquest 

instrument. 

»4. Per a la tramitació de les aportacions de l’Administració de la Generalitat 

i del seu sector públic cal aportar:  

»a) La memòria justificativa i econòmica. 

»b) La certificació de disponibilitat del crèdit. 

»c) El projecte que s’ha de desenvolupar. 

»d) La resolució de transferència dels diners al fons per part del titular del 

departament o del titular de l’ens del sector públic donant. 

»5. [Esmena 1372] Tots els fons de desenvolupament per a la cooperació en 

què l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic participin o dels 

quals siguin titulars han d’ésser sotmesos al Consell de Cooperació al Desen-

volupament, perquè els valori i, si escau, aprovi. Els possibles recursos privats 

d’aquests fons no han d’ésser compatibilitzats en cap cas com a ajut oficial al 

desenvolupament de la Generalitat. 

»6. En tot el que no sigui regulat per aquest article, s’ha de tenir en compte el 

que disposa la normativa aplicable en l’àmbit de les subvencions del sector 

públic.» 
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1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 166 de la Llei 11/2011, del 29 de desem-

bre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, 

que resta redactat de la manera següent: 

«2. L’òrgan de contractació de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa 

és el conseller delegat o consellera delegada, que pot delegar aquesta compe-

tència.» 

2. [Prové de la DD 24] Es modifica la disposició final tercera de la Llei 

11/2011, que resta redactada de la manera següent: 

«Disposició final tercera. Adaptació dels estatuts de l'Agència per a la Com-

petitivitat de l’Empresa 

»Es deroguen l’article 15.3 del Decret 223/2015, del 6 d’octubre, pel qual 

s’aproven els estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i, en 

general, les altres determinacions dels dits estatuts que s’oposin al que esta-

bleix l’article 166.2.» 

 

 

1. Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 184 de la Llei 12/2009, del 

10 de juliol, d’educació, que resta redactada de la manera següent:  

«c) Ús reservat de la informació individualitzada dels agents i dels centres i 

serveis educatius, pel que fa a l’avaluació general del sistema que pugui afa-

vorir la segregació escolar. S’entén que afavoreix la segregació escolar l’accés 

als resultats de les proves d’avaluació desagregades per nom del centre; a les 

dades relatives a la composició social i econòmica del centre, i al procés d’ad-

missió dels alumnes, entre altra informació.» 

2. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-novena, a la Llei 12/2009, 

amb el text següent: 

«Disposició addicional vint-i-novena. Foment de la participació de les famí-

lies en la gestió dels centres educatius públics per mitjà de la gestió dels men-

jadors escolars 

»Amb la finalitat de promoure la participació de les famílies d’alumnes en la 

gestió dels centres educatius públics, les associacions de famílies poden ges-

tionar els menjadors escolars respectius per mitjà de la subscripció de conve-

nis de gestió amb la corresponent administració titular de la competència o la 

que l’exerceixi per delegació.» 

3. [Prové de l’art. 138 bis] [Esmena 1438] S’afegeix una disposició addicio-

nal, la trentena, a la Llei 12/2009, amb el text següent: 

«Disposició addicional trentena. Finançament de les escoles bressol munici-

pals 

»1. El finançament de les places de les escoles bressol municipals a càrrec del 

departament competent en matèria d’educació s’estableix en un mòdul fix per 

any distribuït de la manera següent: 

»a) 1.300 euros per plaça el curs 2019-2020. 

»b) 1.425 euros per plaça el curs 2020-2021. 
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»c) 1.600 euros per plaça des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-2029. 

»2. El finançament del cost de les places de les escoles bressol de tots els 

municipis de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 s’esta-

bleix en 425 euros per plaça, que suposa un total de 2.975 euros per plaça per 

al total dels set anys del període indicat. 

»2 bis. L’import total a què fa referència l’apartat 2 s’ha de satisfer en un 

termini de deu anys, mitjançant la creació d’un fons específic, amb el calendari 

de pagament següent: 

»a) El curs 2019-2020, 200 euros per plaça. 

»b) El curs 2020-2021, 175 euros per plaça. 

»c) Els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, 200 euros per plaça i curs. 

»d) Des del curs 2024-2025 fins al curs 2028-2029, 400 euros per plaça i curs. 

»2 ter. El finançament a què fa referència l’apartat 2 bis es reconeix a tots els 

ajuntaments de Catalunya, amb independència que n’hagin reclamat adminis-

trativament o judicialment el pagament, sense dret a rebre quanties addicionals 

per aquest concepte corresponents al període indicat. 

»2 quater. El nombre de places d’escola bressol per ajuntament és el que re-

sulti de les dades que anualment hagin estat comunicades al departament com-

petent en matèria d’educació. 

»3. Els municipis que en el moment de l’entrada en vigor de la present dispo-

sició addicional tinguin reconeguda per sentència judicial ferma una quantia 

superior als 425 euros per plaça que estableix l’apartat 2 tenen dret a percebre 

la diferència a càrrec del fons per a cobrir el finançament del curs 2012-2013 

fins al 2018-2019, prorratejada en un termini de deu anys.» 

4. [Prové de la DA 20] [Esmena 108] S’afegeix una disposició addicional, la 

trenta-unena, a la Llei 12/2009, amb el text següent: 

«Disposició addicional trenta-unena. Recuperació de condicions laborals del 

personal adscrit al Departament d’Ensenyament 

»El Govern ha d’establir, en el marc de la negociació de les condicions labo-

rals del personal adscrit al Departament d’Ensenyament, els criteris per a la 

recuperació progressiva de les condicions laborals anteriors a l’any 2012 i, 

prioritàriament, les relatives a la jubilació parcial dels docents en pagament 

delegat, el restabliment de l’horari lectiu de primària i secundària, la recupe-

ració de l’horari de permanència de secundària, la conversió dels terços en 

mitges jornades, la reducció de dues hores lectives a majors de 55 anys, l’in-

crement del personal de suport educatiu per a atendre la diversitat, la incorpo-

ració de tècnics d’educació infantil (TEI) a totes les aules de P3 i el reconei-

xement dels estadis de promoció docent. 

5. [Prové de la DD 19] S’afegeix una disposició addicional, la trenta-dosena, 

a la Llei 12/2009, amb el text següent: 

«Disposició addicional trenta-dosena. Pla pilot de selecció de substituts 

»El Govern ha d’activar el desplegament del Pla pilot de selecció de substituts 

docents (PDI), un cop reformulada i acotada l’aplicació del pla, d’acord amb 

la interlocució amb els agents de la comunitat educativa.» 

6. S’afegeix una lletra e a l’apartat 1 de la disposició derogatòria de la Llei 

12/2009, amb el text següent: 

«e) La disposició addicional cinquena de la Llei 5/2017, del 28 de març, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
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regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 

establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.» 

 

 

 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 

regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que 

n’han de regir el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els 

ciutadans, la seguretat, la no-discriminació, la preservació de la dignitat de les 

dones i dels homes, la llibertat i la indemnitat sexuals, la no transmissió d’es-

tereotips sexistes i la qualitat dels establiments.» 

2. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 11/2009, que 

resta redactada de la manera següent:  

«d) Gaudir de llibertat i indemnitat sexuals i rebre un tracte respectuós i no 

discriminatori per part de totes les persones presents en el desenvolupament 

de l’espectacle o l’activitat.» 

2 bis. Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 11/2009, 

que resta redactada de la manera següent: 

«d) Donar un tracte respectuós i no discriminatori a totes les persones presents 

als establiments i activitats d’espectacles públics i activitats recreatives musi-

cals, i no dur a terme, ni incitar que es duguin a terme, actes que atemptin 

contra la llibertat i la indemnitat sexuals.» 

2 ter. Es modifica la lletra j de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 11/2009, que 

resta redactada de la manera següent: 

«j) Abstenir-se de dur i exhibir públicament símbols, indumentària o objectes 

i d’adoptar conductes que incitin a la violència, puguin ésser constitutius d’al-

gun dels delictes d’apologia establerts pel Codi penal, o siguin contraris als 

drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts per la Constitució, es-

pecialment si inciten a qualsevol tipus de discriminació o atempten contra la 

llibertat i la indemnitat sexuals.» 

3. S’afegeix una lletra, la s, a l’article 48 de la Llei 11/2009, que resta redactat 

de la manera següent:  

«s) Dur a terme, o incitar que es duguin a terme, actes que atemptin contra la 

llibertat i la indemnitat sexuals, si no constitueixen infracció penal.» 

 

 

0. [Prové de la DA 6] Es modifica el text la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del 

Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 

relatius a l’Administració tributària de la Generalitat, en el sentit que totes les 

referències que conté a «cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
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Tributària de Catalunya», «cossos tributaris d’adscripció a l’Agència Tributà-

ria de Catalunya», «cossos tributaris adscrits a l’Agència Tributària de Cata-

lunya», «cossos específics adscrits a l’Agència Tributària de Catalunya», 

«cossos tributaris que té adscrits», «cossos tributaris de l’Agència Tributària 

de Catalunya» o «cossos tributaris de l’Agència», i les referències anàlogues 

de caràcter genèric als cossos tributaris, s’hi substitueixen per la denominació 

única «cossos tributaris de la Generalitat de Catalunya». 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 217-2 del Codi tributari de Catalunya, 

aprovat per la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, que resta redactat de la manera 

següent:  

«1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya 

pertany al grup de classificació A, subgrup A1.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 217-6 del Codi tributari de Catalunya, 

que resta redactat de la manera següent:  

«1. El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya pertany 

al grup de classificació A, subgrup A2.» 

3. Es modifica l’article 218-1 del Codi tributari de Catalunya, que resta redac-

tat de la manera següent:  

«Article 218-1. Organització i funcionament dels cossos tributaris de l’Agèn-

cia Tributària de Catalunya 

»Correspon al director de l’Agència Tributària de Catalunya concretar els as-

pectes d’organització i de funcionament de les actuacions que duguin a terme 

en els àmbits d’actuació respectius els membres dels cossos tributaris de la 

Generalitat amb destinació a l’Agència.» 

3 bis. [Prové de l’ap. 17] Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria 

primera del llibre segon del Codi tributari de Catalunya, que resta redactat de 

la manera següent: 

«1. Amb caràcter transitori, i fins al 31 de desembre de 2024, les funcions que 

té atribuïdes el Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Cata-

lunya poden ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris 

del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcio-

naris de cossos i escales del subgrup A1 d’altres administracions públiques, 

per mitjà d’una habilitació emesa a aquest efecte pel director de l’Agència 

Tributària de Catalunya, d’acord amb procediments objectius que garanteixin 

els principis de mèrit, de capacitat i d’igualtat.» 

4. S’afegeix una lletra, la a bis, a l’article 311-4 del Codi tributari de Catalu-

nya, amb el text següent:  

«a bis) Les administracions tributàries locals de Catalunya, en la manera que 

estableix l’apartat 2 de l’article 312-3.» 

5. Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 311-5 del Codi tributari de 

Catalunya, que resta redactada de la manera següent:  

«c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya i vetllar pel compli-

ment del codi de conducta i de bones pràctiques dels assessors fiscals i de les 

condicions d’accés al Registre.» 

6. S’afegeix una lletra, la p, a l’apartat 1 de l’article 311-5 del Codi tributari 

de Catalunya, amb el text següent:  

«p) Promoure la sol·licitud de l’inici del procediment de revocació o d’altres 

procediments de revisió d’ofici dels actes administratius. La decisió sobre 

l’inici del procediment de revocació o d’altres procediments de revisió d’ofici 
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dels actes administratius correspon a l’òrgan competent de l’Administració 

tributària en els termes establerts per la normativa vigent aplicable.» 

7. Es modifica l’apartat 4 de l’article 312-2 del Codi tributari de Catalunya, 

que resta redactat de la manera següent:  

«4. El president del Consell Fiscal de Catalunya té dedicació exclusiva i la 

condició d’alt càrrec de la Generalitat, assimilat al de director general.» 

8. S’afegeix una lletra, la a bis, a l’apartat 2 de l’article 312-4 del Codi tributari 

de Catalunya, amb el text següent:  

«a bis) Com a vocals en representació de les administracions tributàries locals 

de Catalunya, les que proposin les entitats locals catalanes amb representació 

al Consell, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.» 

9. Es modifica l’apartat 3 de l’article 312-6 del Codi tributari de Catalunya, 

que resta redactat de la manera següent:  

«3. Els vocals a què fan referència les lletres b, c i f de l’apartat 2 de l’article 

312-3 no reben cap retribució ni compensació econòmica per l’exercici de 

llurs funcions.» 

10. Es modifica la lletra f de l’apartat 1 de l’article 312-7 del Codi tributari de 

Catalunya, que resta redactada de la manera següent:  

«f) La condició d’alt càrrec al servei de la Generalitat, de l’Estat o de l’Admi-

nistració local o personal de nomenament eventual, amb l’excepció dels re-

presentants d’òrgans i d’entitats publiques que integren l’Administració tribu-

tària de la Generalitat.» 

11. Es modifica l’apartat 2 de l’article 312-7 del Codi tributari de Catalunya, 

que resta redactat de la manera següent:  

«2. És aplicable al president del Consell Fiscal de Catalunya, a més del que 

disposa l’apartat 1, el règim establert per la normativa vigent en matèria d’in-

compatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.» 

12. S’afegeix una lletra, la i bis, a l’article 313-1 de la Llei 17/2017, del Codi 

tributari de Catalunya, amb el text següent:  

«i bis) Conèixer i, si s’escau, aprovar la proposta de sol·licitud de l’inici del 

procediment de revocació o d’altres procediments de revisió d’ofici dels actes 

administratius sotmesa a la consideració del Ple per part de la Comissió de 

Protecció dels Drets del Contribuent.»  

13. Es modifica l’apartat 3 de l’article 313-5 del Codi tributari de Catalunya, 

que resta redactat de la manera següent:  

«3. La Comissió de Protecció dels Drets del Contribuent té la funció d’atendre, 

i resoldre, si s’escau, les queixes i els suggeriments que presenten els contri-

buents sobre el conjunt de l’activitat tributària de l’Administració tributària de 

la Generalitat. També té la funció de proposar millores de les normes tributà-

ries o de les pràctiques administratives de la hisenda catalana destinades a la 

defensa dels drets dels contribuents.» 

14. Es modifica l’article 314-4 del Codi tributari de Catalunya, que resta re-

dactat de la manera següent:  

«Article 314-4. Règim comptable i fiscalització 

»1. El règim comptable aplicable al Consell Fiscal és el que es disposi per a 

aquest tipus d’entitat en el marc de la regulació de les finances de la Genera-

litat. 
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»2. El Consell Fiscal de Catalunya resta sotmès a control financer per mitjà 

d’auditories, d’acord amb el que disposa la normativa aplicable a les entitats 

que integren el sector públic de la Generalitat.» 

15. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional primera del llibre tercer 

del Codi tributari de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«2. La inscripció al Registre d’assessors fiscals de Catalunya és voluntària i 

requereix presentar una sol·licitud en què s’acrediti que es reuneixen les con-

dicions mínimes necessàries per a prestar els serveis professionals en matèria 

tributària que es determinin reglamentàriament i que s’accepta, en tots els ca-

sos, de seguir el codi de conducta i de bones pràctiques dels assessors fiscals.» 

15 bis. Es modifica l’apartat 6 de la disposició addicional primera del llibre 

tercer del Codi tributari de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«6. El Consell Fiscal de Catalunya també té la finalitat de vetllar pel compli-

ment de les condicions d’inscripció i del codi de conducta i de bones pràcti-

ques dels assessors fiscals i determinar les mesures aplicables en cas d’incom-

pliment de les normes d’aquest codi.» 

15 ter. Es modifica l’apartat 10 de la disposició addicional primera del llibre 

tercer del Codi tributari de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

«10. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi 

de conducta i de bones pràctiques dels assessors fiscals en la relació de servei 

amb el client i en la interlocució amb els diferents organismes integrants de 

l’Administració tributària de la Generalitat pot donar lloc a la suspensió tem-

poral de la inscripció de l’assessor fiscal en el Registre d’assessors fiscals o, 

si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció, sens perjudici de 

la comunicació dels fets a les autoritats o organismes competents.» 

16. Es modifica la lletra f de la disposició addicional segona del llibre tercer 

del Codi tributari, que resta redactada de la manera següent:  

«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 

conducta i de bones pràctiques dels assessors fiscals.» 

17. Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria primera del Llibre segon 

del Codi tributari (...) [V. ap. 3 bis] 

18. S’afegeix una disposició transitòria al llibre tercer del Codi tributari de 

Catalunya, amb el text següent:  

«Disposició transitòria 

»Sens perjudici del que estableix l’apartat 2 de l’article 312-5, al cap de tres 

anys de la constitució inicial del Ple del Consell Fiscal de Catalunya, la meitat 

dels vocals a què fan referència les lletres d, e i g de l’apartat 2 de l’article 

312-3 cessen en aquesta condició i han d’ésser substituïts respectivament per 

altres vocals de la mateixa procedència electiva.» 

 

 

1. [Prové de l’art. 83 quater] [Aquesta modificació específica de la Llei 

7/1996 és objecte de la sol·licitud de dictamen al CGE (FJ4)] S’afegeix un 

apartat, l’1 bis, a l’article 9 de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’organització 
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dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el 

text següent 

«1 bis. L’Administració de la Generalitat pot exercir l’acció popular en pro-

cediments penals respecte a totes les matèries sobre les quals té competència, 

en la forma i les condicions que siguin establertes per la legislació processal, 

i en particular, i sense caràcter limitador, pot exercir l’acció popular en defensa 

del medi ambient, de la sanitat vegetal i animal, de la salut pública, del terri-

tori, el paisatge i l’urbanisme, de la protecció del patrimoni històric i de la 

seguretat pública i l’ordre públic.» 

2. [Esmena 1402] [Aquesta modificació específica de la Llei 7/1996 és objecte 

de la sol·licitud de dictamen al CGE (FJ3)] Es modifica l’apartat 2 de l’article 

9 de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Ad-

ministració de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera 

següent: 

«2. L’advocat de la Generalitat pot assumir la representació i la defensa dels 

membres del Govern, dels alts càrrecs i dels funcionaris i empleats públics de 

l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes, sigui quina sigui llur 

posició processal, quan els procediments se segueixin per actes o omissions 

relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els interessos del representat i 

els de la Generalitat siguin oposats o contradictoris.» 

 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del text únic de la Llei de l’esport, apro-

vat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, que resta redactat de la ma-

nera següent:  

«1. Només es pot reconèixer, dins l’àmbit territorial de Catalunya, una fede-

ració esportiva per a cada esport, modalitat esportiva o conjunt de modalitats 

esportives que deriven d’un concepte o un objecte principal o hi estan connec-

tats. Se n’exceptuen les federacions poliesportives dedicades al foment, l’or-

ganització i la pràctica de les distintes modalitats en les quals s’integren úni-

cament esportistes amb discapacitats físiques, orgàniques, intel·lectuals o del 

desenvolupament, sensorials o mixtes, amb problemes de salut mental, i també 

les federacions esportives d’Aran.» 

 

 

1. Es modifiquen l’epígraf i l’apartat 1 de l’article 57 de la Llei 9/1993, del 30 

de setembre, del Patrimoni Cultural Català, que resten redactats de la manera 

següent:  

«Article 57. L’1,5% cultural 

»1. L’Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les 

obres públiques que financi totalment o parcialment una partida mínima de 

l’1,5% de la seva aportació, amb la finalitat d’invertir-la en la conservació, la 

restauració, l’excavació i l’adquisició dels béns protegits per aquesta llei i en 

la creació artística contemporània.» 
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2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 57 de la Llei 9/1993, que resta redactat 

de la manera següent:  

«5. Els costos de les intervencions arqueològiques a què fan referència els 

articles 48.2 i 49.3 tenen la consideració d’aportació a l’1,5% cultural.» 

3. Es modifica l’apartat 8 de l’article 57 de la Llei 9/1993, que resta redactat 

de la manera següent:  

«8. Les inversions culturals que l’Estat faci a Catalunya en aplicació de l’1,5% 

cultural determinat per la Llei del patrimoni històric espanyol s’han de fer amb 

l’informe previ del Departament de Cultura sobre els sectors i àmbits culturals 

que es considerin prioritaris en cada moment.» 

 

 

S’afegeix un article, el 66 bis, a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 

i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text 

següent:  

«Article 66 bis. Participació dels ciutadans en l’elaboració de disposicions re-

glamentàries 

»1. Prèviament a l’elaboració del text d’una disposició reglamentària, s’ha de 

fer una consulta pública a la ciutadania per mitjà del portal de la Transparència 

de la Generalitat. La consulta s’ha de dur a terme amb relació a l’avaluació 

preliminar de la iniciativa, la qual ha de tenir el contingut mínim següent:  

»a) Els problemes que es pretenen solucionar. 

»b) Els objectius que es volen assolir. 

»c) Les possibles solucions alternatives normatives i no normatives. 

»d) Els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions 

considerades. 

»2. La consulta s’ha de difondre entre els subjectes i les entitats potencialment 

afectats i s’ha de fer d’acord amb estàndards mínims de qualitat, de manera 

que per a assegurar-hi una participació efectiva, cal establir un termini sufici-

ent de, com a mínim, un mes. 

»3. Es pot prescindir del tràmit de consulta prèvia si, amb relació a la iniciativa 

que es considera d’aprovar, es justifica que concorre algun dels supòsits se-

güents:  

»a) El contingut és pressupostari o organitzatiu.  

»b) Es limita a refondre o consolidar textos.  

»c) Consisteix essencialment en el compliment d’un mandat legal delimitat 

pel que fa al contingut, o bé en la transposició de normativa de la Unió Euro-

pea de caràcter tècnic, i no imposa als destinataris noves obligacions respecte 

a la norma d’origen. 

»d) De l’avaluació preliminar es desprèn que no es generen impactes relle-

vants des de la perspectiva econòmica, social o ambiental.  

»e) Per raons greus d’interès públic degudament acreditades. 

»4. Es poden emprar altres eines i canals de participació que garanteixin una 

participació de qualitat, complementàriament a la consulta per mitjà del portal 

de la Transparència de la Generalitat. 
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»5. L’Administració de la Generalitat ha de publicar en el Portal de la Trans-

parència de la Generalitat una valoració general de les contribucions efectua-

des en el tràmit de consulta pública.» 

 

 

1. Es modifica l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-

rència, accés a la informació pública i bon govern, que resta redactat de la 

manera següent:  

«Article 59. Sistemes de gestió de la qualitat dels serveis públics 

»1. L’Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva compe-

tència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’in-

cloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics finalistes que 

gestiona directament. 

»2. En el cas dels serveis que es presten mitjançant xarxes, es poden aprovar 

cartes base dels serveis que fixin els estàndards mínims de qualitat de servei 

comuns a tots els centres que la integren. Als efectes d’aquesta llei, s’entén 

per xarxa el conjunt de dues o més unitats que presten un mateix servei en 

règim de descentralització funcional o desconcentració. 

»3. L’existència de cartes base no exclou que es puguin aprovar cartes pròpies 

d’un centre o d’alguns centres de la xarxa amb la finalitat de declarar estàn-

dards de qualitat més exigents que els establerts en la carta base. 

»4. Les cartes de servei han tenir, com a mínim, el contingut següent:  

»a) L’organització del servei. 

»b) La identificació dels responsables de la gestió. 

»c) La relació de serveis que es presten. 

»d) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per ca-

tegories de prestacions, i els indicadors per a avaluar-ne l’aplicació. 

»e) Les condicions d’accés al serveis. 

»f) Les mesures de reparació o correcció en cas d’incompliment dels estàn-

dards mínims establerts a les cartes. 

»g) Els drets i deures dels usuaris. 

»h) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics 

que siguin aplicables, si escau. 

»i) La manera que tenen els usuaris dels serveis de presentar queixes i sugge-

riments. 

»j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per a obtenir informació i orientació 

amb relació al servei públic. 

»5. Els estàndards mínims de qualitat declarats en les cartes de servei són exi-

gibles per a l’Administració quan el servei es presta en les condicions normals 

per a les quals es van establir i sense pertorbacions alienes que n’alterin el 

funcionament. Si concorren raons excepcionals sobrevingudes que n’afecten 

el funcionament de manera extraordinària, es poden suspendre temporalment 

un o alguns dels estàndards mínims de qualitat declarats en la carta i els drets 

directament derivats d’aquesta. En l’àmbit de l’Administració de la Generali-

tat, la suspensió es fa efectiva per resolució motivada del titular del 
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departament o departaments que van aprovar la carta. La resolució de suspen-

sió ha de determinar la causa que la motiva, i l’abast i les conseqüències de la 

suspensió. La durada de la suspensió no es pot estendre, en cap cas, més enllà 

de la causa excepcional que la motiva i, si escau, del termini estrictament ne-

cessari per a remoure els obstacles o les afectacions ocasionats. 

»6. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic ins-

titucional, les cartes de serveis s’aproven per resolució dels titulars dels de-

partaments competents dels servei objecte de les cartes, amb l’informe previ 

favorable de la unitat departamental competent en matèria de qualitat. Els con-

sells comarcals, els municipis de gran població i els consells de vegueria han 

d’aprovar les cartes dels serveis de competència municipal que gestionin, 

d’acord amb el que determina la legislació de règim local. Les cartes de servei 

i llurs actualitzacions entren en vigor a partir de la publicació en els diaris 

oficials corresponents. 

»7. En l’àmbit dels serveis públics prestats per gestió indirecta, l’assegurament 

de la qualitat del servei es fa efectiu a través dels mecanismes concrets de 

control de l’execució que estableix la legislació aplicable en relació amb els 

mitjans de control i garantia de la qualitat.» 

2. S’afegeix una disposició addicional, la desena, a la Llei 19/2014, amb el 

text següent:  

«Desena. Règims jurídics singulars sobre sistemes de gestió de la qualitat dels 

serveis públics 

»1. Les cartes de servei a què fa referència l’article 59.1, amb relació als ser-

veis que gestionen directament les administracions públiques de Catalunya, es 

poden substituir per altres sistemes de gestió de la qualitat respecte dels ser-

veis de salut assistencial, serveis socials, penitenciaris i d’educació reglada. 

Aquesta previsió també és aplicable als serveis la normativa sectorial especí-

fica dels quals hagi establert sistemes propis de gestió de la qualitat diferents 

a les cartes de servei. 

»2. Els sistemes alternatius de gestió de la qualitat a què fa referència l’apartat 

1 s’han de publicar a l’espai web de l’administració titular del servei o de 

l’entitat que el presta, juntament amb els indicadors de qualitat del servei i els 

informes d’avaluació corresponents. 

»3. En tot el que no estableix la normativa sectorial específica, s’apliquen als 

sistemes de gestió de qualitat alternatius, supletòriament, les disposicions con-

tingudes en els capítols I i II del títol V.» 

 

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-13 del llibre cinquè del Codi civil 

de Catalunya, aprovat per la Llei 5/2006, del 10 de maig, que resta redactat de 

la manera següent: 

«3. La penyora de crèdits s’ha de constituir en un document públic i s’ha de 

notificar al deutor o deutora del crèdit empenyorat. El deutor o deutora s’alli-

bera de l’obligació si paga al creditor o creditora abans de tenir coneixement 

de la penyora.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 569-15 del llibre cinquè del Codi civil 

de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«1. Un bé empenyorat es pot tornar a empenyorar, llevat que hi hagi pacte en 

contra. La persona que empenyora té la càrrega de manifestar, en el moment 
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de la constitució de la nova penyora, l’existència i les condicions de les pe-

nyores anteriors. 

2 bis. S’afegeix un apartat, l’1 bis, a l’article 569-15 del llibre cinquè del Codi 

civil de Catalunya, amb el text següent: 

«1 bis. En cas d’execució, la prioritat entre les diverses penyores ve determi-

nada per la data de llur constitució, llevat de pacte en contra.» 

3. Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 4 de l’article 569-20 del llibre 

cinquè del Codi civil de Catalunya, que resten redactades de la manera se-

güent: 

«a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del 

municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels 

creditors. Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de 

les que hi hagi al districte notarial. 

»b) A la subhasta han d’ésser citats els deutors, els pignorants si són unes 

altres persones, els creditors pignoratius si hi ha mes d’una penyora, i els altres 

titulars de drets reals sobre el bé. La notificació es fa d’acord amb el que esta-

bleix la legislació notarial. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de cinc 

i un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en 

un dels diaris de més circulació al municipi on hagi de tenir lloc i en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.» 

 

S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 7 de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, 

de la Carta municipal de Barcelona, amb el text següent:  

«2. L’Ajuntament de Barcelona està legitimat per a intervenir davant els òr-

gans jurisdiccionals per a exercir l’acció popular, en defensa dels drets i in-

teressos tutelats per aquesta llei, en els supòsits en què es produeixin danys 

que causin mort o lesions o que generin impacte social en els ciutadans de 

Barcelona. En aquest sentit, pot intervenir en defensa de la protecció de la 

convivència pacífica, de la salut, del medi ambient, de l’urbanisme i del patri-

moni històric i cultural; en defensa davant les agressions per violència de gè-

nere, els delictes d’odi, el tràfic de persones i els delictes contra la llibertat 

sexual; en defensa de les persones en situació de vulnerabilitat o d’emergència 

social, i en defensa del personal de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats 

que hi són adscrites enfront dels delictes greus de què siguin víctimes.» 

Part final 
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1. Els imports de les multes regulades per la Llei de l’Estat 1/1970, del 4 

d’abril, de caça, fixats pel Decret de l’Estat 506/1971, del 25 de març, s’actu-

alitzen en l’àmbit territorial de Catalunya en els termes següents, amb el 

benentès que, si el benefici obtingut de resultes de la comissió de la infracció 

és superior a l’import que correspongui com a màxim, l’import de la multa 

s’ha d’incrementar fins a la quantia del benefici obtingut per l’infractor:  

a) Infraccions molt greus, de 3.001 a 120.000 €. 

b) Infraccions greus, de 1.001 a 3.000 €. 

c) Infraccions menys greus, de 301 a 1.000 €. 

d) Infraccions lleus, de 60 a 300 €. 

2 bis. [Prové de la DF 4] Es faculta el titular del departament competent en 

matèria de caça perquè actualitzi per ordre la relació de les espècies que poden 

ésser objecte de caça a Catalunya. 

3. [Prové de la DF 4] Es faculta el titular del departament competent en ma-

tèria de caça perquè actualitzi per ordre el barem de valoració d’exemplars 

d’espècies cinegètiques. 
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1. Se suprimeix el consorci Centre de Recerca en Economia i Salut, creat per 

l’Acord GOV/260/2010, del 14 de desembre, i se n’extingeix la personalitat 

jurídica. 

2. Les entitats integrants del consorci Centre de Recerca en Economia i Salut 

assumeixen, en l’àmbit de les competències respectives, les finalitats i activi-

tats que tenia assignades el consorci. 

 

 

El departament competent en matèria de finances ha d’elaborar dins l’any 

2020, havent consultat el departament competent en matèria d’organització 

del sector públic, un informe de valoració del règim d’autonomia de gestió 

aplicable a les entitats del sector públic que actuen en l’àmbit de les tecnolo-

gies de la informació i la comunicació i a determinades entitats del sector pú-

blic que actuen en l’àmbit de la mobilitat. 

 

 

 

El Govern ha de desplegar i posar en marxa l’oferta formativa del Centre de 

Formació Professional d’Automoció per al curs 2020-2021, i ha d’assegurar 

que els departaments competents actuïn en coordinació amb els agents socials 

i econòmics per a garantir una transició adequada entre la formació del Centre 

de Formació Professional d’Automoció i el món laboral. 
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1. El personal dels cossos al servei de l’Administració de justícia a Catalunya 

que presta serveis en partits judicials en què encara no s’han aprovat les rela-

cions de llocs de treball percep, fins que no s’aprovin aquestes relacions, les 

retribucions bàsiques i complementàries establertes per la Llei orgànica del 

poder judicial i altres normes aplicables, i també les que estableixin les lleis 

de pressupostos generals de l’Estat aplicables al personal al servei de l’Admi-

nistració de justícia. 

2. Les retribucions bàsiques són iguals a les que estableix la llei per a les car-

reres judicial i fiscal, i les retribucions complementàries són les següents:  

a) El complement general de lloc. 

b) El complement específic. 

c) El complement de carrera professional. 

d) El complement de productivitat. 

e) Les gratificacions per serveis extraordinaris. 

3. El complement general del lloc es percep en la quantia que fixi anualment 

la llei de pressupostos generals de l’Estat. 

4. [Esmena 41] El complement específic es percep en la quantia que es fixi 

per acord de govern, a proposta del departament competent en matèria de jus-

tícia, que en tot cas no pot ésser inferior a la que estableixi la llei de pressu-

postos generals de l’Estat. Aquest complement específic absorbeix els imports 

dels complements indicats tot seguit, i es percep en tot cas sens perjudici dels 

conceptes retributius que consten en els apartats 10, 11, 12, 13 i 18 de la pre-

sent disposició transitòria: 

a) Els imports del complement específic transitori i del complement de millora 

addicional. 

b) L’import del complement de feina penosa dels llocs de treball del Servei 

Comú de Notificacions i Embargaments que en la data d’entrada en vigor 

d’aquesta disposició tinguin assignat aquest complement. 

c) L’import del complement dels llocs de treball del Servei de Suport del Tri-

bunal Superior de Justícia de Catalunya que en la data d’entrada en vigor 

d’aquesta disposició tinguin assignat aquest complement. 

d) El complement de jerarquia, el complement per l’exercici d’altra funció i 

el complement retributiu per compliment de programes dels llocs de treball de 

l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que en la data 

d’entrada en vigor d’aquesta disposició tinguin assignats aquests comple-

ments. 

5. El complement de carrera professional es percep en els termes, amb els 

requisits i per les quanties fixades per reial decret. 

6. El complement de productivitat inclou els imports dels complements retri-

butius del personal dels cossos al servei de l’Administració de justícia fixats 

per mitjà de programes concrets d’actuació aprovats per acord del Govern vi-

gents en la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició, fins que no es revisin, 

i també altres que es pugin aprovar. 

7. El personal dels cossos al servei de l’Administració de justícia que presta 

serveis de caràcter extraordinari fora de la jornada normal de treball té dret a 
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percebre, en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris, l’import de 

les quanties que es fixin per acord del Govern. 

8. El personal dels cossos al servei de l’Administració de justícia que presta 

serveis en els òrgans judicials o serveis en què el Consell General del Poder 

Judicial hagi considerat necessària l’atenció permanent i continuada té dret a 

percebre, en concepte de guàrdia, la remuneració establerta per l’ordre minis-

terial que reguli les retribucions complementàries per serveis de guàrdia del 

personal al servei de l’Administració de justícia. Així mateix, aquest personal 

percep, si s’escau, les indemnitzacions corresponents per raó del servei. 

9. Fins que no s’aprovin les relacions de llocs de treball, es mantenen les pro-

longacions de jornada que estableix l’article 12 del Reial decret 1909/2000, 

del 24 de novembre, pel qual es fixa el complement de destinació dels funci-

onaris dels cossos de metges forenses, tècnics facultatius de l’Institut de To-

xicologia, oficials, auxiliars i agents de l’Administració de justícia, tècnics 

especialistes, auxiliars de laboratori de l’Institut de Toxicologia i agents de 

laboratori a extingir de l’Institut de Toxicologia. 

10. [Esmena 115] Als partits judicials en què encara no hagi estat implantada 

la nova oficina judicial, i fins que no s’aprovin les relacions de llocs de treball, 

moment en què passaran a integrar-se en el complement específic, s’han 

d’abonar al personal del Cos de Gestió Processal i Administrativa destinat als 

registres civils dels partits judicials en què hi ha més d’un jutjat de primera 

instància que hagi estat habilitat per a complir per delegació les funcions es-

tablertes per l’article 44.3 del Reglament de la Llei del Registre Civil, les re-

tribucions establertes en la Circular 1/2014, del 15 de setembre, de la Secreta-

ria de Relacions amb l’Administració de Justícia. 

11. Fins que no s’aprovin les relacions de llocs de treball, el personal dels 

cossos al servei de l’Administració de justícia acredita, per la feina penosa en 

major grau que comporta el compliment de funcions per sortides als centres 

penitenciaris, dins de l’horari de treball, 2,45 punts en el cas del personal del 

Cos de Gestió Processal i Administrativa, 2,15 punts en el cas del personal del 

Cos de Tramitació Processal i Administrativa, i 1, 85 punts en el cas del per-

sonal del Cos d’Auxili Judicial. Aquestes percepcions només s’acreditaran a 

un funcionari de cadascun dels cossos de gestió processal i administrativa, 

tramitació processal i administrativa i auxili judicial, per òrgan judicial, i de 

manera rotativa mensual i voluntària, mitjançant la certificació de les sortides 

realitzades expedida pel lletrat de l’Administració de justícia.  

12. [Esmena 117] Fins que no s’aprovin les relacions de llocs de treball, mo-

ment en què passaran a integrar-se en el complement específic, el personal 

dels cossos al servei de l’Administració de justícia destinat al Servei Comú de 

Notificacions i Embargaments acredita, per diligències realitzades fora de 

l’horari de treball establert en jornada continuada, en no haver-se pogut dur a 

terme per absència de la persona implicada, 6,5 punts en el cas del personal 

del Cos de Gestió Processal i Administrativa, i 5,5 punts en el cas del personal 

del Cos d’Auxili Judicial. Aquestes percepcions s’acreditaran com a màxim 

al 15% de la plantilla d’aquests cossos de cadascun dels serveis comuns, de 

manera rotativa mensual i voluntària, mitjançant la certificació d’haver dut a 

terme les diligències esmentades expedida pel lletrat de l’Administració de 

justícia. 

13. Fins que no s’aprovin les relacions de llocs de treball, el personal adscrit 

a les oficines del jurat de les audiències provincials té dret a percebre 223,40 

euros per causa celebrada amb el tribunal del jurat, d’acord amb la certificació 
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expedida pel lletrat de l’Administració de justícia del Servei Comú i Assump-

tes Governatius de cadascuna de les audiències provincials. Aquesta percepció 

s’actualitzarà d’acord amb el que estableixi la Llei de pressupostos generals 

de l’Estat per a cada exercici pressupostari. 

14. [Esmena 1385] El personal dels cossos de gestió processal i administra-

tiva, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial adscrit als ser-

veis comuns processals generals als partits judicials de l’Hospitalet de Llobre-

gat, Vilanova i la Geltrú i Igualada, que en la data d’entrada en vigor d’aquesta 

disposició transitòria percep 5, 2 i 5 punts, respectivament, els continuarà per-

cebent fins a la implantació de la nova oficina judicial, en els termes determi-

nats per les corresponents normes de creació dels serveis comuns. 

14 bis. El personal adscrit a l’equip de millora a què fa referència el darrer 

paràgraf de l’apartat 7 de la Resolució JUS/761/2008, del 12 de març, d’im-

plantació d’un servei comú processal general i d’un àmbit pilot de treball 

d’execució al partit judicial de Vilanova i la Geltrú, que manté la vigència 

d’acord amb la Resolució JUS/3094/2015, del 30 de desembre, que en la data 

d’entrada en vigor d’aquesta disposició transitòria percep 3 punts, els conti-

nuarà percebent mentre compleixi aquestes funcions. 

15. El personal dels cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació 

processal i administrativa i d’auxili judicial adscrit al Programa d’implemen-

tació i seguiment de l’oficina judicial i fiscal continuarà percebent les retribu-

cions específiques que estableix l’esmentat programa. 

16. El personal dels cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació 

processal i administrativa i d’auxili judicial que presta serveis al partit judicial 

de Valls percep les retribucions que estableix aquesta disposició transitòria 

fins que no entrin en funcionament les diferents unitats de l’oficina judicial de 

Valls, amb l’estructura i les funcions que estableix l’Ordre JUS/23/2018, del 

27 de febrer, de creació dels serveis comuns processals al partit judicial de 

Valls. 

17. Es deixa sense efecte, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta disposició 

transitòria, l’apartat 6.1.1 de l’Acord de la Mesa general de negociació del 

personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, de ratificació del 

Preacord del 8 de juny de 2006, sobre condicions de treball del personal al 

servei de l’Administració de justícia a Catalunya, publicat per la Resolució 

TRI/4116/2006, del 13 de novembre. 

18. [Esmena 119] Fins que no s’aprovin les relacions de llocs de treball, mo-

ment en què passaran a integrar-se en el complement específic, el personal 

destinat als jutjats de violència sobre la dona percep, en concepte de feina pe-

nosa, les quantitats actualment establertes en els complements que retribuei-

xen aquesta matèria. Aquesta percepció s’actualitzarà conformement al que 

estableixi la llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici pres-

supostari. 

19. [Prové de la DF 8] S’habilita el departament competent en matèria de 

justícia perquè emeti les instruccions necessàries per afer efectiu en el seu 

àmbit competencial el que estableix la present disposició transitòria i per a 

garantir el control del compliment de les mesures que conté. 
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Ultra les derogacions normatives contingudes en les diverses parts de l’articu-

lat de la llei present, integrades per raó de l’àmbit material específic en les 

respectives modificacions legislatives, resten derogades totes les normes de 

rang igual o inferior que s’oposin a aquesta llei o que la contradiguin i, con-

cretament, les disposicions següents: 

1. En relació amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Gene-

ralitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, es 

deroga: 

a) Capítol II del títol III bis. Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns 

i drets afectes al servei de l’Administració de justícia. [V. art. 22 bis] 

b) Capítol V del títol IV. Taxa per la verificació del compliment de les bones 

pràctiques de laboratori (BPL) d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre 

productes agroalimentaris i de la inspecció per a la verificació del compliment 

de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb 

productes agroalimentaris. [V. art. 27 bis] 

c) Capítol III del títol VI. Taxa per la verificació prèvia a l’emissió de valors 

que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a 

Catalunya. [V. art. 31 bis] 

d) Capítol III del títol IX. Taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola  

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. [V. 

art. 35 bis] 

e) Capítol IX del títol IX. Taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola 

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en els 

ensenyaments de grau i de màster adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació 

Superior. [V. art. 35 ter] 

f) Capítol XX del títol XII. Taxa per l’expedició de l’autorització de captura 

en viu d’ocells fringíl·lids per a l’activitat tradicional de concursos de cant i 

de les anelles oficials que acompanyen l’autorització. [V. art. 44 bis] 

g) Capítol II del títol XIII. Taxa per a l’acreditació, la renovació i la verificació 

del funcionament correcte de laboratoris d’assaig per al control de qualitat. 

[V. art. 47 bis] 

h) Capítol III del títol XIII. Taxa per a la inspecció tècnica d’edificis d’habi-

tatges. [V. art. 47 ter] 

i) Capítol IV del títol XXI. Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions 

administratives i d’inspecció dels centres, els serveis i els establiments socio-

sanitaris. [V. art. 57 bis] 

j) Capítol XIII del títol XXI. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les 

sol·licituds d’autorització per a l’elaboració i el control de fórmules magistrals 

i preparats oficinals per encàrrec d’una oficina o un servei de farmàcia que no 

disposi dels mitjans necessaris. [V. art. 58 bis] 

k) Capítol XIV del títol XXI. Taxa pels serveis de tramitació i resolució dels 

expedients d’autorització administrativa d’instal·lació, modificació i trasllat 

dels serveis farmacèutics en centres l’activitat principal dels quals no és sani-

tària. [V. art. 58 ter] 

l) Capítol XVI del títol XXI. Taxa per la prestació de serveis per l’Institut 

d’Estudis de la Salut. [V. art. 58 quater] 



Dossier Ple 51 

 

324 

 

m) Capítol XVII del títol XXI. Taxa per altres actuacions sanitàries. [V. art. 

58 quinquies] 

n) Capítol XXVI del títol XXI. Taxa pel servei d’emissió del certificat d’ha-

bilitació en la professió sanitària. [V. art. 58 sexies] 

o) Capítol VII del títol XXIV. Taxa per l’emissió de certificacions d’acredita-

ció de la inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Ca-

talunya. [V. art. 60 bis] 

p) Capítol IX del títol XXV. Taxa per la tramitació d’expedients d’expropiació 

forçosa. [V. art. 60 ter] 

q) Capítol XIII del títol XXV. Taxa per la tramitació de concessions en el 

domini públic portuari. [V. art. 60 quater] 

r) Capítol XXII del títol XXV. Taxa per l’execució d’obres i instal·lacions en 

la franja de servei nàutic de les marines interiors de les urbanitzacions mariti-

moterrestres. [V. art. 60 quinquies] 

s) Capítol I del títol XXVI bis. Taxa pels drets d’inscripció a les proves d’ha-

bilitació de guia de turisme de Catalunya que convoca la Direcció General de 

Turisme, i d’ampliació d’idiomes. [V. art. 63 bis] 

t) Capítol II del títol XXVI bis. Taxa pels drets de renovació o emissió de 

duplicats del carnet acreditatiu de l’habilitació de guia de turisme de Catalu-

nya i pel reconeixement d’habilitacions de guies de turisme expedides per al-

tres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o organismes oficials d’altres 

estats membres de la Unió Europea per la via de les pràctiques professionals. 

[V. art. 63 ter] 

4.a) Es deroguen la secció tercera del capítol II del títol II i l’article 40 de la 

Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, relatiu 

a la comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers 

i de les entitats públiques. 

2.b) Es deroga l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament sobre el règim de paga-

ment dels tributs sobre el joc, aprovat pel Decret 2/2014, del 7 de gener. 

3. Es deroga l’article 31 bis del Text refós de la Llei de Finances públiques 

de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre. [V. art. 

74, ap. 1 bis] 

5. En matèria de patrimoni, es deroga l’apartat 3 de l’article 12 bis del text 

refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2002, de 24 de desembre. [V. art. 78, ap. 13] 

6. En relació amb l’Institut Català del Sòl, es deroguen els apartats 2, 2 bis, 3, 

4, 5 i 6 de l’article 12 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de 

l’Institut Català del Sòl. [V. art. 93] 

7. Es deroga l’article 42 bis i la disposició addicional desena de la Llei 

14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aero-

portuàries. [V. art. 93 bis i art. 124, ap. 3] 

8. En relació amb el Servei Meteorològic de Catalunya, es deroga l’apartat 4 

de l’article 3 i l’article 5 bis de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de mete-

orologia. [V. art. 93 ter] 

9. En relació amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la 

Generalitat de Catalunya, es deroguen l’apartat 2 de l’article 1 i els aparats 2 

i 3 de l’article 5 de la Llei 4/1987, de 28 de desembre, de creació de l’Entitat 

Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

[V. art. 95, ap. 0 i 1 bis] 
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10. Es deroga l’apartat 4 de l’article 16, l’article 17 i l’article 18 de la Llei 

9/2007, del 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 

112 Catalunya. [V. art. 100, ap. 1 bis] 

11. En matèria d’urbanisme, es deroguen els preceptes següents: 

a) Del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, els articles 20 i 21. [V. art. 110, ap. 3 bis] 

b) Del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 

de juliol, l’article 9.c) Del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanís-

tica, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, la lletra b de l’apartat 1 de 

l’article 107, la lletra b de l’article 108, el primer subapartat de la lletra b de 

l’apartat 1 de l’article 109 i l’apartat 3 de l’article 131. [V. art. 110, ap. 19] 

12. En matèria d’aigües, es deroga: 

a) L’apartat 5 de l’article 74 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. [V. art. 

2, ap. 6 bis] 

b) La disposició addicional onzena del text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novem-

bre. [V. art. 2, ap. 12 bis] 

c) La disposició transitòria tretzena del text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novem-

bre. [V. art. 120, ap. 18] 

d) En relació amb la planificació hidrològica, es deroguen l’apartat 5 de l’ar-

ticle 7 i l’apartat 2 de l’article 8 del Reglament de la planificació hidrològica, 

aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

de la planificació hidrològica. [V. art. 120, ap. 20] 

13. En matèria de turisme, es deroguen l’article 67.1.k), 88 r) i 89 g) de la Llei 

13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. [V. art. 135, ap. 14 bis, 7 bis 

i 12 bis] 

14. En relació amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i 

pel que fa les prestacions econòmiques corresponents, es deroga: 

a) La lletra b de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de 

suport a les famílies. [V. art. 131, ap. 1.b] 

b) L’article 11 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. [V. 

art. 131, ap. 1.d] 

15. En relació amb el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

Catalunya, es deroguen les lletres d i e de l’apartat 1 de l’article 7, l’apartat 2 

de l’article 11, l’apartat 1 de l’article 9, i els articles 17, 18, 19, 20 i 21, dels 

Estatuts del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, 

aprovats pel Decret 96/2008, de 29 d’abril. [V. art. 100, ap. 3] 

16. De la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, es 

deroga: 

a) La lletra g) de l’article 10 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació 

sanitària de Catalunya. [V. art. 86, ap. 0 bis] 

b) La lletra j) de l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 

d’ordenació sanitària de Catalunya. [V. art. 86, ap. 2 bis] 

17. En relació amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 

es deroguen les lletres b), i), i i bis) de l’article 3, l’article 6 i l’apartat 2 de 

l’article 9, del Decret llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalització 
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i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 

sens perjudici del que estableix la disposició addicional dotzena d’aquesta 

Llei. [V. art. 129, ap. 0, 1 ter i 4] 

18. Es deroga la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 54 de la Llei 14/2003, de 13 

de juny, de qualitat agroalimentària. [V. art. 126, ap. 1 bis] 

19. Es deixa sense efecte la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2017, 

del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector pú-

blic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 

sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre be-

gudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni i s’aixeca 

la suspensió del desplegament del Pla Pilot de selecció de substituts docents 

(PDI) un cop reformulada i acotada la seva aplicació, d’acord amb la interlo-

cució amb els agents de la comunitat educativa. [V. art. 138, ap. 5 i 6] 

20. En matèria d’espectacles públics, es deroguen l’apartat 3) de l’article 11 i 

l’article 16 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 

dels espectacles públics i les activitats recreatives. [V. art. 101, ap. 0] 

c) Es deroga el Decret 168/1994, del 30 de maig, de regulació de les agències 

de viatge. 

22. En relació amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es deroguen 

els articles 6.2.g) i 12.2 dels Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya, aprovats pel Decret 58/2015, de 21 d’abril, dels Estatuts de l’Ins-

titut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. [V. art. 94, ap. 2] 

23. En relació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es deroguen els 

apartats 3 i 4 de l’article 46 dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya, aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de 

la Secretaria d’Habitatge, creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació 

Urbana i aprovació dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

[V. art. 93, ap. 2] 

24. Es deroga l’article 15.3 del Decret 223/2015, de 6 d’octubre, pel qual 

s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa queda 

derogat en tot el que s’oposi a l’article 166.2 de la Llei 11/2011, de 29 de 

desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat admi-

nistrativa, modificat en virtut de l’article 137 d’aquesta llei. [V. art. 137, ap. 

2] 

25. Es deroguen la disposició addicional tercera i la disposició transitòria pri-

mera de la Llei 11/2010, del 19 de maig, de l’Agència Catalana de la Inspecció 

de Treball. [V. art. 88 bis] 

26. Es deroga la disposició addicional tercera de la Llei 12/2004, de 27 de 

desembre, de mesures financeres. [V. art. 74, ap. 21] 

 

S’habilita el Govern, amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica i el co-

neixement cert de l’ordenament jurídic, a derogar expressament, a proposta 

del Departament de la Presidència, les disposicions normatives de caràcter re-

glamentari el contingut de les quals hagi perdut la vigència o que hagin esde-

vingut obsoletes. [Prové de la DF 9] 
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1. S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada 

en vigor d’aquesta llei, elabori un nou text refós de la Llei de l’Institut Català 

de Finances, en substitució del text refós aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 

del 24 de desembre. L’autorització per a la refosa inclou també la facultat de 

regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut. [V. art. 98, ap. 6] 

2. S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada 

en vigor d’aquesta llei, elabori un nou text refós de la Llei de finances públi-

ques de Catalunya en substitució del text refós aprovat pel Decret legislatiu 

3/2002, del 24 de desembre. L’autorització per a la refosa inclou també la 

facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut. [V. art. 74, 

ap. 21] 

3. S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada 

en vigor d’aquesta llei, elabori un nou text refós de la Llei 4/1985, de 29 de 

març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 

2/2002, de 24 de desembre. L’autorització per a la refosa inclou també la fa-

cultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut. [V. art. 82, 

ap. 2] 
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4. S’autoritza al Govern perquè, en el termini d’un any a comptar des de l’en-

trada en vigor d’aquesta llei, elabori un nou text refós de la legislació en ma-

tèria d’aigües de Catalunya, en substitució del text refós aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. L’autorització per a la refosa inclou 

també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut. 

[V. art. 2, ap. 16] 

 

 

 

El Govern ha de desplegar en el termini més breu possible la Llei 17/2010, del 

3 de juny, de la llengua de signes catalana. [Prové de la DA 23] [Esmena 

111] 

 

1. [Prové de la DT 8bis] [Esmena TRANSACCIONAL 61085 amb les esme-

nes 113, 121, 1378, 1397 i 1444] El Govern ha d’aprovar, en el termini de dos 

anys, un projecte de llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada 

de naturalesa no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social. 

2. El Govern ha d’aprovar, en el termini de dos anys, un projecte de llei per a 

establir el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual 

per a la prestació de serveis sanitaris. 

 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de les dates específiques 

d’entrada en vigor que fixen determinats preceptes de l’articulat de la llei amb 

relació a algunes de les modificacions legislatives que conté. [V., pel que fa a 

la clàusula d’entrada en vigor de la modificació de la Llei 18/2003, l’art. 131, 

ap. 1] 

L’Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, regulat 

en el capítol VIII del Títol I de la Part primera d’aquesta Llei, pel que fa al 

fet imposable regulat en la lletra a) de l’article 9, entra en vigor el primer dia 

del trimestre natural següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. [V. art. 14 

ter, ap. 2] 
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Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 

l’article 122 del Reglament del Parlament, presenten les se- güents esmenes, 

subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en relació al 

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 

medi ambient (tram. 200-00012/12). 

 

 

 

«Secció novena. Donacions efectuades per entitats sense finalitat de lucre 

Article 56 bis. Supòsit d’aplicació 

1. En les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, 

rebudes de fundacions i d’associacions declarades d’utilitat pública, inscrites 

en els Registres de fundacions i d’associacions adscrits a la Direcció General 

de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia o registres anàlegs 

d’altres administracions públiques, el contribuent pot aplicar en la base impo-

sable una reducció del 95%» 

 

 

 

«83 quater. Sobre l’exercici de l’acció popular en procediments penals per part 

de l’Administració de la Generalitat 

L’Administració de la Generalitat pot exercir l’acció popular en els procedi-

ments penals respecte de totes aquelles matèries sobre les quals tingui compe-

tència, en la forma i les condicions establertes per la legislació processal. En 

particular, i sense que tingui caràcter limitador, pot exercir l’acció popular en 

defensa del medi ambient i la sanitat vegetal i animal, la salut pública, l’orde-

nació del territori, paisatge i urbanisme, la protecció del patrimoni històric, la 

seguretat pública i l’ordre públic» 

 

 

 

Article 148. Modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona 

S’addiciona un apartat 2n a l’article 7 en els termes següents:  

«2. L’Ajuntament de Barcelona té legitimació per intervenir davant dels òr-

gans jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i in-

teressos tutelats per aquesta Llei, en els supòsits de producció de danys que 
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causin la mort, lesions o impacte amb transcendència social en la ciutadania 

de Barcelona. En aquest sentit, es pot intervenir en defensa de la protecció de 

la convivència pacífica, de la salut, el medi ambient, l’urbanisme, el patrimoni 

històric i cultural; en les agressions per violència de gènere, per delictes d’odi, 

per tràfic de persones i per delictes contra la llibertat sexual i en defensa de 

les persones en situació de vulnerabilitat i emergència social i en els delictes 

greus comesos contra el personal de l’Ajuntament de Barcelona i de les seves 

entitats adscrites». 

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-

Units 

 

 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, presenta les se-

güents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 

amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives 

i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incidei-

xen en el medi ambient (tram. 200-00012/12). 

 

 

 

«Article 66. Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 

l’impost sobre successions i donacions 

[...] 

2. S’afegeix una secció, la novena, al capítol únic del títol II de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, amb el 

text següent:  

Secció novena. Donacions efectuades per entitats sense finalitat de lucre 

Article 56 bis. Supòsit d’aplicació 

1. En les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, 

rebudes de fundacions i d’associacions que acompleixen finalitats d’interès ge-

neral estiguin o no declarades d’utilitat pública, inscrites en els registres de 

fundacions i d’associacions adscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats 

Jurídiques del Departament de Justícia o registres anàlegs d’altres administra-

cions públiques, el contribuent pot aplicar en la base imposable una reducció 

del 95%. 

Es consideren associacions que acompleixen finalitats d’interès general a efec-

tes d’aquesta reducció, les declarades d’utilitat pública i tota la resta d’associ-

acions que promoguin activitats el benefici de les quals no estigui restringit 

exclusivament als seus associats, especialment quan els seus fins estatutaris i la 

seva actuació material persegueixi fins d’utilitat pública com els que s’esmen-

ten a l’article 32.1.a de la Llei orgànica reguladora del dret d’associació i a 

l’article 3.1 de la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d’in-

centius fiscals al mecenatge. 
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2. Queden excloses de l’aplicació de la reducció:  

– Les donacions rebudes de les entitats inscrites en el Cens d’associacions i 

funda¬cions vinculades a partits polítics, vinculat als registres esmentats en 

l’apartat anterior i entitats anàlegs inscrites en d’altres administracions públi-

ques. 

– Les donacions rebudes de partits polítics, d’associacions religioses o espor-

tives, i de les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en registres es-

pecífics de la Generalitat o d’altres administracions públiques. 

– Les donacions rebudes d’associacions que, en el seu procés d’admissió o fun-

cionament, discriminin per raó de qualsevol circumstància o condició establer-

tes en l’article 4 de la Llei orgànica reguladora del dret d’associació. 

– Les donacions de béns immobles.» 

 

 

 

«Quant a les mesures referides a l’impost sobre successions i donacions, re-

collides en el capítol II, són les següents: en l’àmbit de les reduccions de la 

base imposable es modifica, d’una banda, la regla de manteniment establerta 

per al gaudiment de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa 

de béns del patrimoni cultural, per tal de donar-li el mateix tractament que ja 

té en el supòsit de donació d’aquest tipus de béns; de l’altra, es crea una nova 

reducció per les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equi-

parables, rebudes de fundacions i d’associacions que acompleixen finalitats 

d’interès general; també es modifica l’àmbit d’aplicació de la tarifa reduïda 

establerta per l’article 57.2 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 

l’impost sobre successions i donacions, amb l’exclusió dels contractes d’asse-

gurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics equipara-

bles d’acord amb la normativa reguladora de l’impost. Les modificacions de 

més impacte, tanmateix, són les següents: la reintroducció dels coeficients 

multiplicadors pel patrimoni pre-existent per als contribuents dels grups I i II, 

amb l’objectiu de dotar a l’impost d’un impacte redistributiu més gran i reduir 

les disparitats econòmiques;, i la modificació del règim de bonificacions en la 

quota.»  

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 

 

 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-

ticle 122 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes, sub-

següents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Pro-

jecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 

i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-

bient (tram. 200-00012/12). 
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Article 148. Modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona 

S’addiciona un apartat 2n a l’article 7 en els termes següents: 

«2. L’Ajuntament de Barcelona té legitimació per intervenir davant dels òr-

gans jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i in-

teressos tutelats per aquesta Llei, en els supòsits de producció de danys que 

causin la mort, lesions o impacte amb transcendència social en la ciutadania 

de Barcelona. En aquest sentit, es pot intervenir en defensa de la protecció de 

la convivència pacífica, de la salut, el medi ambient, l’urbanisme, el patrimoni 

històric i cultural; en les agressions per violència de gènere, per delictes d’odi, 

per tràfic de persones i per delictes contra la llibertat sexual i en defensa de 

les persones en situació de vulnerabilitat i emergència social i en els delictes 

greus comesos contra el personal de l’Ajuntament de Barcelona i de les seves 

entitats adscrites. 

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP 

 

 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 

estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, presenten les següents 

esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb 

relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen 

en el medi ambient (tram. 200-00012/12). 

 

 

 

[...] voluntat del contribuent.» 

6. S’afegeix una Secció novena al capítol únic del títol II de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, amb el 

text següent:  

Secció novena. Donacions efectuades per entitats sense finalitat de lucre 

Article 56 bis. Supòsit d’aplicació 

1. En les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, 

rebudes de fundacions i d’associacions de règim general estiguin o no decla-

rades d’utilitat pública, inscrites en els Registres de fundacions i d’associaci-

ons adscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departa-

ment de Justícia o registres anàlegs d’altres administracions públiques, el 

contribuent pot aplicar en la base imposable una reducció del 95%. 
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2. Queden excloses de l’aplicació de la reducció:  

Les donacions rebudes de les entitats inscrites en el Cens d’associacions i fun-

dacions vinculades a partits polítics vinculat al Registre esmentat en l’apartat 

anterior i entitats anàlegs inscrites en d’altres administracions públiques. 

Les donacions rebudes de partits polítics, d’associacions religioses o esporti-

ves, i de les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en registres espe-

cífics de la Generalitat o d’altres administracions públiques. 

Les donacions de béns immobles. 

Article 56 ter. Requisits 

1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es 

compleixin els requisits següents:  

1.1. L’entitat donant ha d’estar inscrita en el registre corresponent amb una 

antelació mínima de dos anys a la realització de la donació així com estar 

operativa des de la seva constitució. A més, les fundacions i les associacions 

declarades d’utilitat pública han d’estar al corrent de la presentació dels comp-

tes anuals davant els registres corresponents. 

1.2. La donació s’ha de realitzar dins el marc de les finalitats pròpies de l’en-

titat donant i s’ha de formalitzar en document públic o privat, atorgat pel do-

nant i el donatari, en el termini d’un mes des del lliurament de la cosa o quan-

titat. Aquest document ha de contenir com a mínim la informació següent:  

a) identificació de l’entitat donant (denominació, NIF, domicili social i nú-

mero en el Registre d’entitats corresponent) 

b) identificació del donatari (nom i cognoms, NIF o NIE, domicili fiscal) 

c) àmbit d’actuació o finalitats de l’entitat d’acord amb els seus estatuts 

d) cosa o quantitat objecte de la donació 

e) motiu de la donació i finalitats o usos a les que el donatari ha d’aplicar la 

cosa o quantitat 

f) previsió expressa, si escau, de la reversió parcial de l’excés no aplicat pel 

donatari a la finalitat o ús esmentats en la lletra e). 

1.3. En el cas que es tracti d’una donació diners, el lliurament s’ha d’efectuar 

per una de les dues vies següents:  

a) Per transferència bancària a un compte nominatiu del donatari, que els ha 

de destinar en la seva totalitat a les finalitats previstes en el document a què es 

refereix l’apartat anterior en el termini de sis mesos a comptar de la data 

d’aquest document, ampliable per sis mesos més per causa justificada degu-

dament acreditada. 

b) Per transferència directa de l’entitat donant al compte bancari del creditor 

del donatari per la prestació de serveis o lliurament de béns dels que hagi estat 

beneficiari aquest, que quedin emparats en el document de la donació a què es 

refereix l’apartat 1.2. d’aquest article. 

2. Llevat del supòsit que es preveu en el paràgraf següent, l’incompliment per 

part del donatari de l’aplicació de la cosa o quantitat rebuda a les finalitats o 

usos recollits en el document a què es refereix l’apartat 1.2. d’aquest article 

comporta la pèrdua total de la reducció, amb aplicació dels corresponents in-

teressos de demora i sens perjudici dels recàrrecs i sancions que puguin resul-

tar aplicables d’acord amb la normativa tributària general. 

Si un cop efectuada la donació resulta que és excessiva, en termes quantitatius 

o temporals, i el donatari retorna aquest excés a l’entitat donant per preveure-
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ho expressament així el document de donació a què es refereix la lletra f) del 

punt 1.2 d’aquest article, el contribuent podrà demanar la rectificació de l’au-

toliquidació amb devolució, si escau, de la part de la quota que representi 

aquest excés, prèvia acreditació del retorn a l’entitat d’aquest excés per qual-

sevol mitjà de prova admès en dret. 

3. El termini per a presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost és d’un 

mes a comptar de la data de lliurament de la cosa o quantitat. 

Capítol III. Impost sobre transmissions [...] 

 

 

 

[...] a l’apartat anterior.» 

83 quater. Sobre l’exercici de l’acció popular en procediments penals per part 

de l’administració de la Generalitat 

«L’Administració de la Generalitat pot exercir l’acció popular en els procedi-

ments penals respecte de totes aquelles matèries sobre les quals tingui compe-

tència, en la forma i les condicions establertes per la legislació processal. En 

particular, i sense que tingui caràcter limitador, pot exercir l’acció popular en 

defensa del medi ambient i la sanitat vegetal i animal, la salut pública, l’orde-

nació del territori, paisatge i urbanisme, la protecció del patrimoni històric, la 

seguretat pública i l’ordre públic»  

Capítol II. Normes [...] 

 

 

 

[...] de garantia financera.» 

Article 148. Modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona 

S’addiciona un apartat 2n a l’article 7 en els termes següents:  

«2. L’Ajuntament de Barcelona té legitimació per intervenir davant dels òr-

gans jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i in-

teressos tutelats per aquesta Llei, en els supòsits de producció de danys que 

causin la mort, lesions o impacte amb transcendència social en la ciutadania 

de Barcelona. En aquest sentit, es pot intervenir en defensa de la protecció de 

la convivència pacífica, de la salut, el medi ambient, l’urbanisme, el patrimoni 

històric i cultural; en les agressions per violència de gènere, per delictes d’odi, 

per tràfic de persones i per delictes contra la llibertat sexual i en defensa de 

les persones en situació de vulnerabilitat i emergència social i en els delictes 

greus comesos contra el personal de l’Ajuntament de Barcelona i de les seves 

entitats adscrites». 

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC 
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Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, pre-

senta les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties 

Estatutàries amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, ad-

ministratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions 

que incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12). 

 

 

 

«83 quater. Sobre l’exercici de l’acció popular en procediments penals per 

part de l’administració de la Generalitat L’Administració de la Generalitat pot 

exercir l’acció popular en els procediments penals respecte de totes aquelles 

matèries sobre les quals tingui competència, en la forma i les condicions esta-

blertes per la legislació processal. En particular, i sense que tingui caràcter 

limitador, pot exercir l’acció popular en defensa del medi ambient i la sanitat 

vegetal i animal, la salut pública, l’ordenació del territori, paisatge i urba-

nisme, la protecció del patrimoni històric, la seguretat pública i l’ordre públic» 

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat 

 

 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, presenta les 

següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutà-

ries amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administra-

tives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 

incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs 
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