
 

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic. 

Aquesta llei té per objecte establir les mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic necessàries per completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l'exercici del 2023. 

En aquesta llei es modifiquen diverses disposicions legals, entre les quals hi ha decrets llei, 
decrets legislatius, alguns decrets i, majoritàriament, lleis. 

La part dispositiva de la llei s'organitza en cinc parts, en funció de l'àmbit material: la part 
primera, relativa a les mesures fiscals; la part segona, relativa a les mesures financeres; la 
part tercera, relativa a les mesures en l'àmbit del sector públic; la part quarta, relativa a les 
mesures administratives, i la part final, que conté les disposicions addicionals, transitòries, 
derogatòries i finals. 

El contingut principal d'aquesta llei el constitueixen les mesures de naturalesa tributària, si 
bé se n'incorporen també d’altres de caràcter administratiu. En total són 87 articles. 

I. Mesures fiscals 

La part primera, relativa a les mesures fiscals, s'ordena en tres títols: els dos primers 
incorporen les modificacions en l'àmbit dels tributs propis i dels tributs cedits, 
respectivament; el tercer, recull modificacions del Codi tributari. 

El primer títol, dels tributs propis, està format per cinc capítols. El capítol I conté les 
modificacions efectuades en el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny. Algunes d’aquestes 
modificacions consisteixen en l'actualització de quotes per ajustar els imports al cost del 
servei que es presta, i d’altres, en l’adaptació del fet imposable de la taxa a la corresponent 
normativa sectorial que regula el servei prestat. També se suprimeixen sis taxes, 
gestionades pels departaments competents en matèria de justícia, cultura, acció climàtica i 
salut. Finalment, el capítol II recull les modificacions en l'àmbit de la taxa per l’ocupació 
privativa del domini públic portuari, regulada en la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals 

El capítol III es dedica al cànon de l'aigua, tribut propi que gestiona l'Agència Catalana de 
l'Aigua. D’entre les mesures d’aquest capítol, destaquen les que potencien el règim 
d’estimació directa de la base imposable del cànon i les que fomenten la reutilització directa 
de les aigües residuals per part de les persones usuàries industrials; també destaca la 
introducció, com a persones beneficiàries de la tarifa social del cànon de l’aigua, de les 
entitats socials i persones usuàries d’habitatges adscrits a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
Social. 

En el capítol IV, de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica, es preveu que el contribuent pugui adreçar-se a qualsevol club o associació 
automobilística adscrit a la Federació Catalana de Vehicles Històrics per a solꞏlicitar el 
document acreditatiu del compliment de les condicions perquè el vehicle sigui considerat 
clàssic, sense necessitat d’estar-hi associat. També es modifica, ampliant el seu abast, la 
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regla de no inclusió en el padró definitiu dels vehicles que meriten quotes iguals o superiors 
a determinada quantitat: en aquest sentit, s’elimina la regla d’acumulació de les quotes dels 
vehicles que són titularitat d’un mateix subjecte passiu.  

En el darrer capítol, el V, es modifiquen les tarifes aplicables a les estades en embarcacions 
de creuer de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 

A continuació, el títol II recull les mesures relacionades amb els tributs cedits. Està format 
per cinc capítols. 

En el capítol I, en l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’efectuen modificacions 
tècniques en les deduccions per donatius a favor de determinades entitats dedicades al 
foment de la llengua catalana i occitana i al foment de la recerca; a més, i en relació amb la 
deducció per donatius a entitats dedicades al foment de la recerca, s’incrementa el 
percentatge de deducció. Per altra banda, atenent a la situació econòmica actual i amb 
l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria, s’incrementen el percentatge i la quantia màxima de la 
deducció en concepte d'inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o 
participacions socials d'entitats noves o de creació recent. 

El capítol II estableix modificacions en l’impost sobre successions i donacions. En aquest 
tribut, i pel que fa a les adquisicions de finques rústiques de dedicació forestal, es modifica  
la reducció en cas d’adquisició mortis causa, que ara també inclourà les construccions 
ubicades a la finca i que siguin a utilitat d’aquesta; es crea també una nova reducció en cas 
de donació de les finques esmentades, que reprodueix els requisits previstos en la 
transmissió per causa de mort. D’altra part, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat empresarial, a 
què anteriorment s’ha fet referència, es modifica la reducció per la donació de diners per a 
constituir o adquirir una empresa o un negoci professional o per a adquirir participacions en 
entitats, amb l’increment de l’import de reducció màxima i del patrimoni net de la persona 
donatària, i suprimint el requisit d’edat d’aquest. 

Finalment, per facilitar l’accés a l’habitatge i reduir la càrrega tributària dels i de les 
contribuents, es modifica la reducció per la donació d’un habitatge que ha de constituir el 
primer habitatge habitual o per la donació de diners destinats a la seva adquisició, i s’inclou 
el supòsit en què es fa donació del terreny al i a la descendent per a construir el seu primer 
habitatge habitual. 

En el capítol III, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 
s’efectuen modificacions en la regulació dels tipus reduïts que grava l’adquisició d’immobles 
per part de determinades persones contribuents (famílies nombroses i monoparentals, 
persones amb discapacitat i joves), s’incrementa el topall de base imposable de l’IRPF fins 
als 36.000 euros, i s’introdueix l’adquisició del terreny en l’àmbit d’aplicació dels tipus 
esmentats. 

En el capítol IV, de l’impost sobre el patrimoni, es modifica la bonificació de les propietats 
forestals en els mateixos termes que en l’impost sobre successions i donacions per la 
transmissió lucrativa d’aquestes finques. 
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En darrer terme, el capítol V, i dins l'àmbit de tributació sobre el joc, estableix una obligació 
formal d'informació a l’Administració tributària per part de Loteries de Catalunya, SAU, 
relativa al subministrament dels cartrons de bingo. 

En el títol III es modifica el Codi tributari de Catalunya, que passa de tres a set llibres  i se 
n’aprova el llibre quart, referit a la política fiscal corporativa, la regulació de la qual fins ara 
estava recollida en la Llei de finances públiques de Catalunya. 

II. Mesures financeres 

La part segona de la llei, que agrupa les mesures financeres, s'ordena en tres títols i 
comprèn cinc articles: el títol IV, sobre modificacions legislatives en matèria de patrimoni; el 
títol V, sobre mesures en matèria de contractació pública, i el títol VI sobre mesures relatives 
al règim jurídic de les finances públiques. 

El títol IV estableix en un article, el 34, una modificació de l’article 17 del text refós de la Llei 
de patrimoni, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, a l’efecte d’establir la 
possibilitat d’alienació dels béns patrimonials i de regular aquells supòsits en què els béns i 
drets patrimonials de la Generalitat no es poden embargar si aquests estan afectats a un 
servei, funció o finalitat pública o quan es tracti de valors o títols representatius del capital de 
societats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que executin polítiques públiques 
o prestin serveis d'interès econòmic general. 

El títol V, relatiu a les mesures en matèria de contractació pública, conté en dos articles la 
modificació de l’article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i 
financeres, als efectes d’aconseguir seguretat jurídica mitjançant la seva adaptació a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, referint-se a la necessitat 
d'autorització del Govern en els casos de valor estimat del contracte igual o superior a 
12.000.000 euros, i la modificació del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic, en relació amb la subcontractació i els contractes i acords 
marc que es financin amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 
fons REACT-EU, i altres aspectes. 

El títol VI comprèn mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques: a l'article 37 
estableix una sèrie d'addicions i modificacions del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a l’article 38, una 
modificació de la Llei 16/1984, de l'estatut de la funció interventora. 

De les modificacions al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya destaca la 
introducció del requeriment d’elaborar i publicar, per part del Departament d’Economia i 
Hisenda, documentació pressupostària addicional a l’actualment ja requerida, davant la 
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya. Així, com a mínim vint dies abans de la 
celebració de les eleccions, caldrà redactar un informe pressupostari previ a les eleccions, 
que tindrà per objectiu proporcionar una imatge objectiva i rigorosa de l’estat general actual i 
previst de les finances públiques, així com tenir informada la ciutadania i, els representats 
polítics i estimular el debat públic. El contingut d’aquest informe serà anàleg al de l’informe 
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d’orientacions pressupostàries, a excepció dels apartats de prioritats i línies estratègiques 
preliminars per al proper pressupost. També s’introdueixen modificacions en els preceptes 
relatius a les obligacions del retiment de comptes al Parlament per part de la Generalitat, per 
tal de sistematitzar aquesta actuació. 

Per altra banda, es modifiquen els articles 70 i 71 del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, per aclarir quines són les conseqüències de no atendre les 
recomanacions fetes mitjançant els controls financers a entitats del sector públic o quan 
aquestes no s’atenguin convenientment, i s’aclareixen els tipus d’auditories a les quals es 
sotmeten les entitats públiques del sector públic de la Generalitat majoritàries, directament o 
indirectament, i les entitats adscrites a l'Administració de la Generalitat. Així mateix, s’afegeix 
la regulació de l’auditoria obligatòria de comptes anuals de totes les entitats del sector públic 
de la Generalitat sotmeses a control financer d'acord amb l'article 71 i s’expressa la 
incompatibilitat dels auditors i auditores privats per a treballs a efectuar per a les mateixes 
entitats de les quals són auditors i auditores dels comptes anuals, i que poden influir en 
l’auditoria de comptes anuals, determinant la rotació obligatòria als deu anys dels auditors i 
auditores de comptes o societats d’auditoria per garantir la independència i incrementar la 
transparència en les contractacions d’aquests serveis. 

També es regula el Pla Estratègic de Subvencions en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant la seva introducció en l’esmentat text refós atès que, tal com estableix l'article 8.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els òrgans de les 
administracions públiques o qualssevol ens que proposin l'establiment de subvencions 
hauran de disposar d’aquest instrument de caràcter programàtic no normatiu. 

Així mateix, es modifica i amplia la disposició addicional segona, sobre el 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 de les persones usuàries en el finançament 
de les prestacions de serveis socials, per tal de no aplicar interessos o qualsevol altre 
recàrrec en els imports a reclamar així com poder compensar els deutes d’una persona 
beneficiària amb els pagaments que tingui pendents per part de l’Administració. 

Per tancar aquest títol, es modifica l’article 3 de la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'estatut 
de la funció interventora, per tal d’establir els terminis màxims de què disposa la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya per dur a terme la fiscalització dels expedients. 

III. Mesures en l'àmbit del sector públic 

La part tercera aplega en un total d’onze articles les mesures en l'àmbit del sector públic, i 
s'estructura en tres títols: el títol VII, relatiu a les mesures en matèria de personal de 
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (articles 40 a 44); el títol VIII, relatiu a 
mesures de reestructuració i racionalització del sector públic (articles 45 a 47), i el títol IX, 
relatiu a les modificacions legislatives en matèria d'òrgans independents i/o estatutaris 
(articles 48 i 49). 

El títol VII, que estableix les mesures en matèria de personal de l'Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic, s'articula en 6 articles. 
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L’article 39 regula el règim d'integració del personal funcionari a l'escala tècnica de control i 
comptabilitat del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya en un context de 
consolidació de la plantilla del personal tècnic de la Intervenció General i amb l’objectiu de 
reduir la temporalitat d’aquest personal. 

L’article 40 modifica la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 

L’article 41 modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. 

L’article 42 modifica 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, relativa a 
la reassignació funcional de determinats empleats i empleades públics, per traslladar del 
departament competent en matèria de funció pública al Departament de Salut la supervisió 
prèvia, mitjançant l’emissió d’un informe, de les reassignacions de personal que es pugui 
considerar necessari efectuar entre els organismes responsables de l’organització i la gestió 
de la sanitat pública de Catalunya. 

A l’article 43 es reconeix el dret a les assignacions passives dels consellers i de les 
conselleres després del seu cessament. 

I, finalment, a l’article 44 es regulen els canvis d’adscripció de places de personal estatutari, 
per tal d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans destinats a la sanitat 
pública. 

El títol VIII, que conté les mesures de reestructuració i racionalització del sector públic, és 
format per tres articles, relatius a la modificació de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema 
bibliotecari de Catalunya , del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora dels residus. (Agència de Residus de Catalunya), i de la Llei 
15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
Quant a la modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, és necessària, per preveure que la competència per a la 
gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits 
controlats, la incineració i la coincineració, vigent a partir de l’1 de gener de 2023, correspon 
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya a l’Agència de Residus de Catalunya. 

Es modifica també l’article 16 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per modificar la renovació de les persones 
membres de la Comissió d’Apelꞏlacions. 

El títol IX, que conté les modificacions legislatives d’organismes independents i/o estatutaris, 
modifica el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2022, de 26 de juliol, per tal d’habilitar l’Institut perquè realitzi les tasques d’execució dels 
instruments del nou Programa operatiu per a Catalunya FEDER 2021-2027, mitjançant la 
intervenció d’Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL. També modifica la 
Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència. S’hi addiciona com a 
nou recurs econòmic de l’Autoritat el producte de les sancions que imposi en l’exercici de les 
seves competències. 
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IV. Mesures administratives 

La part quarta de la llei, que agrupa les mesures administratives en 38 articles (50 al 87), 
s'ordena en 8 títols: el títol X, relatiu a mesures administratives en matèria d'educació; el títol 
XI, relatiu a mesures administratives en matèria de política social i igualtat; el títol XII, relatiu 
a mesures en matèria d'habitatge amb protecció oficial; el títol XIII, relatiu a mesures 
administratives en matèria de medi ambient i sostenibilitat, d'infraestructures i mobilitat, 
d'urbanisme i d'ordenació d'aigües; el títol XIV, relatiu a mesures administratives en matèria 
de turisme i comerç; el títol XV, relatiu a mesures administratives en matèria d'activitat 
econòmica; el títol XVI, relatiu a mesures administratives en matèria de cultura, i el títol XVII, 
que conté altres mesures administratives de caràcter sectorial. 

El títol X, relatiu a mesures administratives en matèria d'educació, modifica la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d'educació. També modifica el Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del 
procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, amb 
l’objecte de delimitar i concretar l’àmbit d’aplicació de l’esmentat Decret llei, de forma que no 
es generi cap dubte en relació amb quins són els centres susceptibles d’ésser integrats i els 
ensenyaments que imparteixen, en garantia d’una major seguretat jurídica. Així mateix, se 
substitueix el requisit de l’aprovació del consell escolar del centre educatiu per instar el 
procediment d'integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat per la informació de la 
proposta al consell escolar per part de les persones titulars del centre.  

El títol XI, relatiu a mesures administratives en matèria de política social i igualtat, conté la 
modificació de diferents normes: de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de 
suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 
18/1996; de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; de 
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials; de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista; i dels 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 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, i del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de serveis socials 2010-2011. 

Té especial rellevància la disposició que tanca aquest capítol sobre l’assignació monetària 
del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal del Govern de Catalunya, que d’acord amb el Pla 
de Govern s’ha d’implementar durant aquesta legislatura. Aquesta assignació monetària 
serà percebuda per les persones participants en el Pla Pilot . 

La modificació de la Llei 25/2002 és per modificar la naturalesa de la prestació econòmica 
de pagament únic que conforma el Pla d’Ajuda al Retorn (PAR) per tal que, en comptes de 
subvenció, esdevingui un ajut (prestació de caràcter universal). 

Respecte a les modificacions de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter 
econòmic són per clarificar que es tracta d’una prestació per a persones joves extutelades, 
així com modificar els requisits previstos legalment per ser persona beneficiària de la 
prestació per a joves extutelats i extutelades i establir la causa d’extinció de la prestació 
d’abandonar el programa d'inserció o no seguir-ne les pautes, afegint l’incompliment del 
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compromís de seguir el programa d'inserció establert per l'òrgan competent i vinculat a uns 
objectius específics. 

La modificació de la Llei 12/2007, de serveis socials és amb l’objecte d’habilitar la 
comunicació de dades entre els serveis assistencials i els serveis socials per tal de garantir 
una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves 
necessitats des del sistema sanitari i el sistema de serveis socials, augmentant la 
coordinació, millorant l’eficiència dels sistemes i oferint un servei de millor qualitat a la 
ciutadania. Les persones professionals autoritzades d’ambdós sistemes accediran a la 
informació estrictament necessària per tal de realitzar les seves funcions. 

Les modificacions de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
s’efectuen per clarificar la naturalesa jurídica de la prestació econòmica única per danys i 
seqüeles conseqüència de la violència masclista, i també per modificar la titularitat de 
l’elaboració dels programes d'intervenció integral contra la violència masclista. 

En aquest títol també s’inclouen les modificacions del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel 
qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011. També es modifica el Decret 
80/2015, que s’efectuen amb la finalitat d’eliminar de les persones beneficiàries de la 
indemnització la referència a la necessitat que les dones pateixin seqüeles, lesions corporals 
o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu, a efectes de coherència normativa, i 
també es modifica el requeriment d’aportació de sentència en casos en què no s’ha pogut 
seguir un procediment judicial contra l’agressor per defunció d’aquest. En aquests casos 
només caldrà l’acreditació documental de les diligències policials. Es modifica l’import de la 
indemnització per als fills i filles, fixant-lo en cinc vegades l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya anual. 

L’article 58 preveu l’assignació monetària del Pla pilot de la renda bàsica universal del 
Govern de Catalunya. 

El títol XII, relatiu a mesures en matèria d'habitatge amb protecció oficial, comprèn diverses 
disposicions normatives. Així, es modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, que té per objecte determinar els preus màxims aplicables als habitatges amb 
protecció oficial en primeres i posteriors adjudicacions. Altrament, també s’aclareix quin és el 
sistema emprat per actualitzar els mòduls dels habitatges protegits segons l’índex de preus 
al consum. En coherència amb això, es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, 
de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge. 

El títol XIII estableix mesures administratives en matèria de medi ambient i sostenibilitat, 
d'infraestructures i mobilitat, d'urbanisme i d'ordenació d'aigües, ordenades en quatre 
capítols: el capítol I, relatiu a les modificacions legislatives en matèria de medi ambient i 
sostenibilitat; el capítol II, relatiu a les modificacions legislatives en matèria d'infraestructures 
i mobilitat; el capítol III, relatiu a les modificacions legislatives en matèria d'urbanisme, i el 
capítol IV, relatiu a les modificacions legislatives en matèria d'ordenació d'aigües. 

El capítol I del títol XIII aplega les modificacions legislatives en matèria de medi ambient i 
sostenibilitat, que afecten la Llei 12/1985, de 15 de juny, d'espais naturals, el text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, la Llei 
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6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn, Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la 
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, i la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. I per 
acabar es crea el Fons per a l’erradicació de l’amiant de Catalunya per donar compliment a 
l’objectiu fixat per la Unió Europea d’erradicar la totalitat de l’amiant a finals del 2032. 

La modificació de la Llei 12/1985, suposa eliminar la regulació de la declaració d’espècies 
estrictament protegides de fauna silvestre perquè resulta inaplicable amb l’entrada en vigor 
del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de 
conservació de la fauna salvatge autòctona protegida. S’especifica el procediment que s’ha 
de seguir en l’aprovació de les resolucions de delimitació definitiva del espais del PEIN. 

Es modifica la definició d’instalꞏlació per al manteniment d’animals de companyia establerta 
al text refós de la Llei de protecció dels animals, la qual cosa determina modificar el règim 
jurídic d’aplicació a les gosseres esportives i de caça mitjançant la determinació dels 
supòsits en què  aquestes instalꞏlacions  s’han de considerar instalꞏlacions per al 
manteniment d’animals de companyia i, per tant, nuclis zoològics. La inclusió d’aquesta 
modificació permetrà la clarificació del regim jurídic aplicable a aquestes instalꞏlacions i la 
tramitació, quan escaigui, de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics, inscripció 
que tindrà incidència en els ingressos de la Generalitat per l’aplicació de les taxes per 
tramitació de la solꞏlicitud d'inscripció en el Registre de nuclis zoològics. 

La modificació de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn pretén simplificar la tipificació de les infraccions per tal que la 
seva classificació sigui viable amb la informació que els titulars de les instalꞏlacions 
d’ilꞏluminació tenen a disposició, i es puguin dur a terme les comprovacions objectives dels 
paràmetres lumínics de manera més simple, mantenint un cost raonable de les inspeccions i 
controls. 

La modificació de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, té com objectiu que els ajuntaments puguin aplicar plans d’actuació per reduir el 
soroll de forma progressiva fins arribar als valors legislats. Així mateix s’incorporen algunes 
de les infraccions previstes a la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, de caràcter 
bàsic. 

Pel que fa a la modificació de la Llei 8/2008, té com a objecte que les Juntes de Govern 
creades per l’article 6 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, puguin administrar els fons 
procedents de la imposició de gravàmens sobre residus, provinents d’altres Administracions 
públiques. 

Es modifica la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, per simplificar el procediment i 
facilitar a les empreses la informació i l’orientació perquè puguin dur a terme de forma 
satisfactòria els càlculs de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i les avaluacions 
de vulnerabilitat, sense establir una única metodologia. 

També es modifica de Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 
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El capítol II del títol XIII, relatiu a les modificacions legislatives en matèria d'infraestructures i 
mobilitat, articula una sèrie de modificacions del text refós de la Llei de carreteres, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost; de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport 
per cable; de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i de la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària. 

El capítol III, relatiu a les modificacions legislatives en matèria d'urbanisme, introdueix 
modificacions al text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost. 

El capítol IV del títol XIII articula una sèrie de modificacions del text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 

S’inclou un nou principi d’actuació de la Generalitat en l’exercici de les seves competències 
en matèria d’aigües, prevenció dels danys produïts per inundacions i promoció de les 
actuacions necessàries per prevenir i controlar els riscos d’inundació i protegir el domini 
públic hidràulic. 

El títol XIV, relatiu a les mesures administratives en matèria de turisme i comerç, modifica la 
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires, i el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya. 

S’incorpora a la Llei de turisme, a efectes de seguretat jurídica, el concepte d’estada de 
temporada, ja que si bé consta esmentat en la definició de les llars compartides i en la dels 
habitatges d’ús turístic, actualment no consta definit. També es recull la figura de la persona 
titular de la llar compartida i s’introdueixen modificacions en el règim sancionador. En 
consonància amb aquestes, es modifica el Decret 75/2020, de turisme de Catalunya. 

Es modifica la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires. 

El títol XV, relatiu a mesures administratives en matèria d'activitat econòmica, modifica la 
Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, i la Llei 
18/2020, de 28 de desembre, de facilitació econòmica. 

El títol XVI es dedica a les mesures administratives en matèria en matèria de cultura i conté 
un article que modifica la Llei 1/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, per 
tal que la gestió de l’import de l'1,5% cultural es dugui de manera diferenciada en un servei 
específic per agilitzar-ne la gestió. 

El contingut del títol XVII aplega altres mesures administratives de caràcter sectorial i 
s'ordena en cinc capítols: el capítol I, relatiu als espais agraris; el capítol II, relatiu servei 
d'atenció de trucades d'urgència; el capítol III, relatiu a garantia i qualitat del 
subministrament elèctric; el capítol IV, relatiu a censos; el capítol V, relatiu a personació dels 
serveis jurídics a l'acció popular, el capítol VI, relatiu a ingressos relacionats amb les 
activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen 
nuclear. 
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El capítol 1 del títol XVII modifica la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, per 
introduir una referència expressa a l’expropiació forçosa temporal del dret d’usdefruit de la 
parcelꞏla, en la regulació relativa a la declaració de parcelꞏla agrícola i ramadera en desús. 

El capítol 2 modifica la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades 
d'Urgència 112 Catalunya, per determinar els òrgans sancionadors en cas d’infraccions per 
l’ús impropi o malintencionat del telèfon 112. 

El capítol 3 modifica la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric, per habilitar l'Administració de la Generalitat de Catalunya a 
imposar multes coercitives per assegurar el compliment de les resolucions o requeriments 
d'informació que es dictin en matèria d'energia, d'acord amb el que es preveu a l'article 103 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

El capítol 4 modifica la Llei 5/2006, de 10 de maig, llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals, per tal de simplificar el mecanisme de redempció de censos constituïts 
d’acord amb la legislació anterior a la Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos. 

El capítol 5, relatiu a la personació dels serveis jurídics a l'acció popular, recull una 
modificació de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l'adolescència. 

I el darrer capítol 6, relatiu als ingressos relacionats amb les activitats de producció, 
emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear, modifica la Llei 
5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l'impost sobre les instalꞏlacions que incideixen en el medi ambient, en relació amb 
els ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació 
d'energia elèctrica i la seva afectació, d’acord amb el Decret llei 4/2022, de 5 d'abril, de 
mesures urgents en l'àmbit tributari i financer. 

 

V. Part final 

La part final de la llei conté tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una 
disposició derogatòria i set disposicions finals. 

La disposició addicional primera té com a objecte determinar les competències i funcions en 
matèria d'igualtat i feminismes. 

La disposició addicional segona regula les auditories de comptes dels consorcis del sector 
públic. 

La disposició addicional tercera relativa a la fiscalització prèvia automatitzada. 
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La disposició transitòria única preveu la promoció interna per a l’accés al cos d’advocacia de 
la Generalitat. 

Pel que fa a la disposició derogatòria, adverteix que la llei conté nombrosos preceptes 
derogatoris en diverses parts de l'articulat, en la mesura que, en lleis omnímodes, com ara 
les d'acompanyament dels pressupostos, es dona preferència a la integració normativa de 
les diverses modificacions legislatives en funció de la norma modificada, per damunt del 
criteri vigent en lleis ordinàries, que determina la ubicació en la part final dels preceptes 
categoritzats com a addicionals, transitoris, derogatoris o finals. 

Pel que fa a les set disposicions finals de la llei, la primera determina l’ajornament 
excepcional de l'impost sobre successions i donacions concedit pels òrgans de gestió. La 
segona fa un manament al Govern perquè aprovi un decret legislatiu del llibre sisè del Codi 
tributari de Catalunya, relatiu als tributs cedits. La tercera faculta la persona titular del 
departament competent en matèria de caça a modificar els límits de les reserves nacionals 
de caça. La quarta fa un manament al Govern perquè refongui en un text únic el Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. La cinquena és un mandat al Govern per a la presentació al 
Parlament d'una norma amb rang de llei de regulació del servei d'interès general de la 
inspecció tècnica de vehicles. La sisena estableix el manteniment del rang reglamentari dels 
decrets modificats en aquesta llei. Finalment, la disposició final setena regula l'entrada en 
vigor de la llei, amb l'advertiment que determinats preceptes de l'articulat fixen dates 
específiques d'entrada en vigor de les modificacions legislatives que contenen. 

Part primera. Mesures fiscals 

Títol I. Modificacions en l'àmbit dels tributs propis 

Capítol I. Modificació del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny 

Article 1 

Modificació del títol II, capítol I, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa per 
la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la 
Generalitat 

1. Es modifica l'article 2.1-1 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que queda redactat de la manera 
següent: 

"Article 2.1-1 Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del 
personal que ha d'accedir a l’Administració de la Generalitat i a les entitats de dret públic que 
en depenen, tant en la condició de funcionari/funcionària com en la condició de laboral fix." 

2. Es modifica l’article 2.1-3 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
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"Article 2.1-3 

Exempcions i bonificacions 

1. Són exempts de la taxa regulada per aquest capítol, amb la justificació documental prèvia 
de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap 
prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o 
superior al 33%. 

2. S’estableix una bonificació del 30% sobre la taxa regulada per aquest capítol per a 
membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i una bonificació del 
50% per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, i per a 
les dones que acreditin la condició de ser víctima de violència masclista, i també per als fills i 
filles que en depenguin." 

Article 2 

Modificació del títol III bis, consistent en la derogació dels capítols III i IV, de la Llei de taxes i 
preus públics, relatius a la taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i 
similars en els espais i equipaments adscrits al departament competent en matèria de 
justícia, directament o mitjançant els seus ens instrumentals, i a la 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 

1. Es deroga l’article 27 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instalꞏlacions que 
incideixen en el medi ambient.  

2. Es deroga l’article 28 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instalꞏlacions que 
incideixen en el medi ambient. 

Article 3 
Modificació del títol IV, capítol III, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa per 
la prestació de serveis facultatius veterinaris 

1. S’afegeix una lletra, la d, a l’article 4.3-2 del text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent: 

"d) En la prestació de serveis corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que 
empari el trasllat del bestiar a fires o certàmens que ha de retornar al punt d’origen." 

2. Es modifica l’enunciat de l’apartat 10 de l’article 4.3-5 del text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"10. Per l'expedició de certificats per a la comercialització de productes destinats a la 
alimentació animal i de subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) 
categoria 3:" 
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3. S’afegeix un apartat, el 16, a l’article 4.3-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent: 

“16. Per l'expedició de certificats veterinaris sobre la situació sanitària d’un establiment, 
explotació i/o territori solꞏlicitats per part d’operadors per a la realització d’activitats 
comercials i/o productives amb o sense ànim de lucre: 

16.1 Certificat de situació sanitària: 10,50 euros. 

16.2 Altres certificats vinculats amb la prestació de serveis facultatius i/o condicions 
d’establiments i explotacions, solꞏlicitats per part d’operadors per a la realització d’activitats 
comercials i/o productives amb o sense ànim de lucre : 10,50 euros. 

16.3 Còpia addicional o duplicat de certificat: el mateix que correspongui segons el tipus de 
certificat”. 

Article 4 
Modificació del títol IV, derogació del capítol XVI, de la Llei de taxes i preus públics, relatiu a 
la supressió de la taxa per la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes 

Es deroga el capítol XVI del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 5 
Modificació del títol VIII, derogació del capítol VIII, de la Llei de taxes i preus públics, relatiu 
a la supressió de la taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de 
Rodes 

Es deroga el capítol VIII del títol VIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 6 
Modificació del títol VIII, capítol XII, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la 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 

Es modifica el capítol XII del títol VIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera 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 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa d'espais en immobles de domini 
públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites a aquest 
Departament per la realització de reportatges fotogràfics, filmacions, enregistraments 
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sonors, fires, congressos, actes protocolꞏlaris, desfilades de moda, reunions, cursos, 
seminaris, colꞏloquis, conferències, presentacions, i altres usos similars. 

Article 8.12-2 Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques, les persones jurídiques, les 
comunitats de béns i altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una 
unitat econòmica o un patrimoni separat, que siguin titulars d'autoritzacions d'ús d'espais en 
immobles de domini públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats 
adscrites de domini públic, independentment de la utilització posterior d'aquests, en els 
termes establerts per l’article 8.12-1. 

Article 8.12-3 Exempcions 

Resten exempts del pagament de la taxa els departaments de l'Administració de la 
Generalitat i els ens que integren l’Administració local de Catalunya, així com els organismes 
autònoms administratius i les fundacions del sector públic de cadascuna d’aquestes 
administracions públiques. 

Article 8.12-4 Acreditament 

La taxa s’acredita quan s’autoritza la utilització privativa d'espais en immobles de domini 
públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites a aquest 
Departament en els termes que estableix l’article 8.12.1. 

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 adscrites 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. 

2. La identificació dels espais susceptibles d'utilització privativa en els immobles de domini 
públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites, i l'establiment i la 
modificació de les quanties de la quota s'efectuen mitjançant ordre del conseller o consellera 
de la Presidència, d'acord amb el procediment establert en la normativa que regula 
l'elaboració de disposicions reglamentàries, i amb l'informe previ favorable de la Intervenció 
Delegada. En la documentació que acompanya l'expedient s'ha de justificar que les quanties 
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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 8.12-6 Bonificacions 

Gaudeixen d'una bonificació del 50% de la quota resultant les entitats autònomes 
comercials, industrials o financeres, les entitat de dret públic sotmeses al dret privat, les 
entitats de dret públic de naturalesa singular, els consorcis, les societats mercantils del 
sector públic de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració Local de Catalunya. 

Gaudeixen 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 privativa 
dels espais dels immobles adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats 
adscrites a aquest Departament en els termes establers per l’article 8.12.1.” 

Article 7 
Modificació del títol XI, del capítol I, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa 
pels serveis prestats pel Consell Català de l'Esport 

Es modifica l’article 11.1-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 11.1-5 Bonificacions 

L’import de la taxa pels serveis a què fa referència l’article 11.1-4.1 resta reduït en un 50% 
en el cas que les persones interessades que no hi estiguin obligades d’acord amb el que 
disposi la normativa vigent en cada moment presentin les solꞏlicituds per mitjans telemàtics i 
acceptin expressament relacionar-se electrònicament amb el Consell Català de l’Esport i 
rebre les notificacions que se’ls hagi de practicar en l’expedient per mitjans electrònics.” 

Article 8 
Modificació del títol XIV, capítol I, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa 
per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d'instalꞏlacions, 
inscripcions registrals, control d'aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions 
tècniques i informes 

1. Es modifica l’epígraf 5.2.bis 2 de l’article 14.1-4 del text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"5.2 bis.2. Certificat de conformitat ATP per a vehicles i contenidors d'importació: 

- Per a solꞏlicituds de certificats per a vehicles o contenidors, a certificar individualment: la 
quota és de 139,00 euros. 

- Per a solꞏlicituds de sèries de contenidors isotèrmics idèntics amb número de sèrie 
correlatiu de menys de dos metres cúbics, a certificar conjuntament: la quota és de 184,00 
euros." 
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2. S’afegeix un apartat, el 3, a l'article 14.1-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics, 
amb el text següent: 

"3. Resten exemptes de la taxa de l’apartat 2.2 de l'article 14.1-4 les instalꞏlacions 
generadores de potència elèctrica igual o inferior a 100 kW, en relació amb l’obtenció de 
l’autorització administrativa prevista per la normativa sectorial elèctrica." 

Article 9 
Modificació del títol XIV, capítol IV, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa 
pel control i la supervisió dels organismes de control, empreses de distribució i empreses 
instalꞏladores 

Es modifica la taula de l’article 14.4-4 del text refós de la llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, en la qual es presenten els nivells d'inspecció que corresponen a 
cada tipus d'instalꞏlació de cada àmbit reglamentari, que queda redactada de la manera 
següent: 

Àmbit reglamentari Tipus d'inspecció/ 
Agent que pot realitzar 
la inspecció 

Tipus  
d'instalꞏlació 
/producte 

Nivell 
d'inspecció  

AR-01/Reglament 
d'aparells 
d'elevació i 
manutenció  

Periòdica/Organisme de 
control  

    

AR-01/ Ascensors  Periòdica/Organisme de 
control  

  M 

AR-01/Grues torre Periòdica/Organisme de 
control  

  A 

AR-01 /Grues 
autopropulsades 

Periòdica/Organisme de 
control  

  A 

AR-02 /Reglaments 
electrotècnics de 
baixa i alta tensió  

Periòdica      

AR-02 / Baixa 
tensió 

Periòdica/Organisme de 
control  

Amb memòria 
tècnica 

M 

AR-02 / Baixa 
tensió 

Periòdica/Organisme de 
control  

Amb projecte  
(potència ≤ 50 kW) 

M 

AR-02 / Baixa 
tensió 

Periòdica/Organisme de 
control  

Amb projecte  
(potència > 50 kW) 

A 
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AR-02 / Alta tensió Periòdica/Organisme de 
control  

  A 

AR-03 / Reglament 
d'equips a pressió  

Tipus d'inspecció      

AR-03/ 
Instalꞏlacions 
d'equips a pressió  

Periòdica/Empresa 
instalꞏladora  

Amb memòria 
tècnica 
(inspecció tipus A)  

M 

AR-03/ 
Instalꞏlacions 
d'equips a pressió  

Periòdica/Empresa 
instalꞏladora  

Amb projecte 
(inspecció tipus A)  

A 

AR-03/ 
Instalꞏlacions 
d'equips a pressió  

Periòdica/Organisme de 
control  

Amb memòria 
tècnica 
(inspecció tipus B o 
C)  

M 

AR-03/ 
Instalꞏlacions 
d'equips a pressió  

Periòdica/Organisme de 
control  

Amb projecte 
(inspecció tipus B o 
C)  

A 

AR-04 /Reglament 
d'instalꞏlacions 
d'emmagatzematge 
de productes 
químics 

   

AR-04 /Reglament 
d'instalꞏlacions 
d'emmagatzematge 
de productes 
químics 

Periòdica/Organisme de 
control 

Classe segona A 

AR-04 /Reglament 
d'instalꞏlacions 
d'emmagatzematge 
de productes 
químics 

Periòdica/Organisme de 
control  

Classe tercera  
(volum ≤ 500 m3) 

M 

AR-04 /Reglament 
d'instalꞏlacions 
d'emmagatzematge 
de productes 
químics 

Periòdica/Organisme de 
control  

Classe tercera  
(volum >500 m3) 

A 
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AR-05 / Reglament 
per a plantes i 
instalꞏlacions 
frigorífiques  

Periòdica/Organisme de 
control  

  M 

AR-06 / Reglament 
de gasos 
combustibles 

   

AR-06/Dipòsits 
liquats del petroli 
(GLP) 

Periòdica/Organisme de 
control 

Amb memòria 
tècnica 

M 

AR-06/Dipòsits 
liquats del petroli 
(GLP) 

Periòdica/Organisme de 
control 

Amb projecte A 

AR-06/Plantes de 
gas natural liquat 
(GNL) 

Periòdica/Organisme de 
control 

 A 

AR-06/Estacions 
de servei de gas 

Periòdica/Organisme de 
control 

 A 

AR-
06/Instalꞏlacions 
receptores 

Periòdica/Distribuïdora o 
Instalꞏladora 

Instalꞏlació 
individual (potència 
≤ 70 kW) 

B 

AR-
06/Instalꞏlacions 
receptores 

Periòdica/Distribuïdora o 
Instalꞏladora 

Instalꞏlació 
individual (potència 
> 70 kW) 

M 

AR-
06/Instalꞏlacions 
receptores 

Periòdica/Distribuïdora o 
Instalꞏladora 

Instalꞏlació 
comunitària 
(potència ≤ 2.000 
kW) 

M 

AR-
06/Instalꞏlacions 
receptores 

Periòdica/Distribuïdora o 
Instalꞏladora 

Instalꞏlació 
comunitària 
(potència > 2.000 
kW) 

A 

AR-07/Reglament 
d'instalꞏlacions 
petrolíferes 

Periòdica/Organisme de 
control  

  A 
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AR-08/Reglament 
d'instalꞏlacions 
tèrmiques en 
edificis  

Periòdica/Organisme de 
control  

Classe 1.1 B 

AR-08/Reglament 
d'instalꞏlacions 
tèrmiques en 
edificis  

Periòdica/Organisme de 
control  

Classe 1.2 M 

AR-08 /Reglament 
d'instalꞏlacions 
tèrmiques en 
edificis  

Periòdica/Organisme de 
control  

Classe 2 A 

AR-09/Reglament 
de bancs solars en 
establiments que 
prestin el servei de 
bronzejat artificial  

Periòdica/Organisme de 
control  

  M 

AR-10/Reglament 
d'establiments 
afectats per la 
normativa 
d'accidents greus  

Periòdica/Organisme de 
control  

Nivell inferior A 

AR-10/Reglament 
d'establiments 
afectats per la 
normativa 
d'accidents greus  

Periòdica/Organisme de 
control  

Nivell superior A 

AR-11/Reglament 
de seguretat contra 
incendis en els 
establiments 
industrials  

Periòdica/Organisme de 
control  

  A 

AR-12/Reglament 
d'instalꞏlacions de 
protecció contra 
incendis  

Periòdica/Organisme de 
control  

  M 

AR-13/ATP (Acord 
sobre transports 
internacionals de 

Organisme de control   M 
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mercaderies 
peribles) 

AR-14/ADR (Acord 
internacional de 
mercaderies 
perilloses) 

Organisme de control   A 

 

Article 10 
Modificació del títol XIV, derogació del capítol X, de la Llei de taxes i preus públics, relatiu a 
la supressió de la taxa per la tramitació i comprovació de la declaració d'inici d'activitat de 
gestor de càrregues del sistema 

Es deroga el capítol X del títol XIV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 11 
Modificació del títol XVI, capítol I, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa pel 
servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat 

 1.  Es modifica l’article 16.1-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 16.1-4 Quota 

L’import de la quota és: 

1. Temps màxim (1/2 h): Tipus A: 0 euros. 

Tipus B: 0 euros. Tipus C: 0 euros. Tipus D: 40 euros. 

2. Temps màxim (tot el dia): Tipus A: 3,5 euros. 

Tipus B: 7 euros. Tipus C: 20 euros. Tipus D: 80 euros. 

3. Temps màxim (3 dies): Tipus A: 7,5 euros. 

Tipus B: 11 euros. Tipus C: 25 euros Tipus D: 85 euros. 

4. Temps màxim (7 dies): Tipus A: 9,5 euros. 

Tipus B: 12 euros. Tipus C: 30 euros. Tipus D: 90 euros. 

5. Temps màxim (15 dies): Tipus A: 11,5 euros. 

Tipus B: 13 euros. Tipus C: 35 euros. Tipus D: 95 euros. 
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6. Temps màxim (30 dies): Tipus A: 15 euros. 

Tipus B: 18 euros. Tipus C: 40 euros. Tipus D: 98 euros. 

7. Temps màxim (60 dies): Tipus A: 18 euros. 

Tipus B: 21 euros. Tipus C: 45 euros. Tipus D: 100 euros.” 

2. Es modifica l’article 16.1.5 del text refós de la Llei de taxes i preus púbics de la Generalitat 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"Article 16.1-5 

Exempcions i bonificacions 

1. Queda exempta la primera mitja hora d'ús de l'aparcament per a qualsevol tipus de 
vehicles, excepte els de tipus D. 

2. Queden exempts de pagament els vehicles estacionats en els aparcaments privats dins 
del recinte del monestir de Montserrat. 

3. S'estableixen les següents bonificacions en la quota determinada per l'article 16.1-4. 

a) Gaudeixen d'una bonificació de 2,5 euros per vehicle les persones que participen en 
activitats o esdeveniments autoritzats pel Patronat, promoguts per persones físiques o 
jurídiques legalment constituïdes, que transcorren dins la zona urbana de la muntanya de 
Montserrat i que tenen un abast o un contingut cultural, esportiu, religiós o social. 

b) Les persones que s'allotgen al recinte urbà, als refugis de la muntanya, i també les que 
fan ús dels serveis de restauració i d'hoteleria al recinte urbà de la muntanya de Montserrat, 
gaudeixen d'una bonificació única de 2,5 euros per vehicle. Aquesta bonificació no és 
acumulable a la que estableix la lletra a). 

c) Els vehicles tipus C i tipus D que fan ús dels serveis de visites culturals i hoteleria dins del 
recinte del monestir de Montserrat gaudeixen d'una bonificació de 40 euros per vehicle tipus 
D i servei, amb una bonificació màxima de 50 euros per vehicle tipus D i de 13,5 euros per 
vehicle tipus C. Aquesta bonificació no és acumulable a altres. 

d) Gaudeixen d'una bonificació de 90 minuts per vehicle tipus A i tipus B les persones que 
s'acreditin com a «Amics de Montserrat». Aquesta bonificació no és acumulable a altres. 

4. Resten exempts de pagament els vehicles tipus B i tipus C estacionats acreditats amb 
targeta d'aparcament individual o de transport colꞏlectiu per a persones amb mobilitat 
reduïda i els que acreditin la condició de família nombrosa o monoparental." 

3. S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 16.1 del text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent: 

"Article 16.1-7 
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Determinació de les tipologies de vehicles 

El sistema d’identificació de vehicles que accedeixen a Montserrat distingeix quatre 
tipologies segons el paràmetre dimensional d’alçada. 

Tipus A: motocicletes amb o sense sidecar. Tipus B: vehicles amb alçada inferior a 1,75 m. 
Tipus C: vehicles amb alçada superior a 1,75 m. Tipus D: vehicles amb alçada superior a 
3,00 m." 

Article 12 
Modificació del títol XXI, capítol VII, de la Llei de taxes i preus públics amb relació a la taxa 
per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i 
establiments de manipulació de caça subjectes a control oficial 

Es modifiquen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1 i s’afegeix un apartat, el 4, a l’article 21.7-5 
del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el text 
següent: 

“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 establertes per l’article 21.7-4, 
les deduccions següents: 

a) Deducció per horari regular diürn: 

La deducció es pot aplicar únicament quan la totalitat de la producció es produeix 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 16% sobre la quota corresponent. 

b) Deducció per personal propi de suport al control oficial: 

La deducció es pot aplicar quan el subjecte passiu, d'acord amb la seva activitat i la 
normativa vigent, posa personal propi a disposició del control oficial, fent tasques d’assistent 
tal com s’estableix a la normativa sectorial i al 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 del 20% 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 dur a terme les activitats de control específiques en 
les mateixes instalꞏlacions. Aquesta dotació instrumental es concreta en espai de treball 
degudament condicionat, equipament, 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 fixarà els criteris d’aplicació d’aquesta deducció detallant el contingut d’aquest 
suport instrumental, així com les seves característiques i prestacions. 
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S'estableix com a import de la deducció l'aplicació del 15% sobre la quota que s'ha liquidar. 

d) Deducció per activitat planificada i estable: 

La deducció per activitat planificada i estable es pot aplicar quan els subjectes passius que 
porten a terme l'activitat 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 l’horari del 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 30% sobre la quota que s'ha de 
liquidar. 

Cada incompliment del termini d’anticipació mínima de setanta-dues hores fet constar en 
acta oficial pel veterinari oficial d’escorxador comporta una reducció del 2% en el 
percentatge d’aquesta deducció en el període impositiu corresponent. No es consideren 
incompliment les modificacions horàries per causes sobrevingudes, succeïdes dintre de les 
setanta dues-hores prèvies a l’activitat planificada, i que no siguin atribuïbles al subjecte 
passiu.”” 

“4.  Els establiments que per normativa sanitària restin obligats a disposar d’auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària a disposició del control oficial poden deduir, de la quantitat resultant 
després de les deduccions aplicades d’acord amb els apartats 1 i 2 d’aquest article, l’import 
corresponent al cost del servei efectivament prestat, referent al compliment d’aquesta 
obligació. 

Aquesta deducció s’aplica en funció del cost suportat pel nombre de llocs d’auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària que hagi estat fixat obligatòriament d’acord amb el que s’estableixi 
reglamentàriament. 

 Per aplicar aquesta deducció, els serveis veterinaris oficials han de certificar el compliment 
d’aquesta prestació per part del personal fixat per l’òrgan administratiu competent. En cap 
cas, l’import de la deducció pot ser superior al cost del servei efectivament prestat per les 
entitats de serveis de suport al control veterinari oficial habilitades corresponent a aquest 
personal. 

L’import resultant de les deduccions d’aquest apartat s’addiciona a les deduccions de 
l’apartat 1. No obstant això, aquesta addició parteix del límit establert a l’apartat 2, i no pot 
superar l’import equivalent als límits de deducció següents: 

Els establiments que l’any anterior hagin sacrificat més de 100.000 caps de l’espècie 
porcina: límit del 18%. En cas que algun d’aquests establiments tingui activitat multiespècie 
pot incrementar aquest límit en un 7% addicional. 

Els establiments que sacrifiquen qualsevol altra espècie, o bé que l’any anterior hagin 
sacrificat menys de 100.000 animals de l’espècie porcina: límit del 39%." 

Article 13 
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Modificació del títol XXI, derogació del capítol XXV, de la Llei de taxes i preus públics, relatiu 
a la supressió de la taxa per la renovació i reposició de la targeta sanitària individual 

Es deroga el capítol XXV del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 14 
Modificació del títol XXII, capítol I, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa 
per la prestació de serveis i la realització d'activitats pel Departament d'Interior en matèria de 
seguretat privada 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 22.1-4, del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent: 

"3. Modificació de l'assentament d'inscripció del capital social, titularitat d'accions o 
participacions, modificacions estatutàries, variacions en la composició personal dels òrgans 
d'administració i direcció i en la uniformitat i substitució o complementació de la defensa per 
altres mitjans de defensa del personal de seguretat: 145,65 euros." 

Article 15 
Modificació del títol XXII, capítol II, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa 
de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

1. Es modifica l’article 22.2-1 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"Article 22.2-1 Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya en els cursos de promoció i en el curs d'agent interí o agent 
interina destinats a membres dels cossos policials i en els cursos de promoció dels cossos 
de bombers, no dependents del Departament d'Interior, que descriu l'article 22.2-4." 

2. Es modifica l’article 22.2-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"Article 22.2-4 Quota 

L'import de la quota és: 

a) Curs de caporal o caporala de policia: 1.543,35 euros. 

b) Curs de sergent o sergenta de policia: 1.764,20 euros. 

c) Curs de sotsinspector o sotsinspectora de policia: 2.201,55 euros. 

d) Curs d’inspector o inspectora de policia: 4.955,60 euros. 
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e) Curs d’intendent o intendenta, intendent o intendenta major i superintendent o 
superintendenta de policia: 11.042,00 euros 

f) Curs d’agent interí o agent interina de policia: 707,85 euros. 

g) Curs de caporal bomber o caporala bombera o categoria funcional equivalent: 2.220,30 
euros. 

h) Curs de sergent bomber o sergenta bombera o categoria funcional equivalent: 4.710,40 
euros. 

i) Curs de oficial bomber o oficiala bombera o categoria funcional equivalent: 4.478,00 euros 

j) Curs de sotsinspector bomber o sotsinspectora bombera o categoria funcional equivalent: 
7.513,35 euros. 

k) Curs d’inspector bomber o inspectora bombera o categoria funcional equivalent: 7.555,00 
euros." 

Article 16 
Modificació del títol XXII, capítol V, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa 
per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments 

1. S’afegeix una lletra, la h, a l’apartat 1 de l’article 22.5-1 al text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent: 

“h) Intervencions urgents en instalꞏlacions d’entitats o empreses de subministrament d’aigua, 
gas, electricitat, telecomunicacions o anàlogues, ubicades a la via pública, per a la reparació 
d’avaries, la mitigació del risc o la restitució de la normalitat de funcionament del seu servei.” 

2. S’afegeix una lletra, la i, a l’apartat 1 de l’article 22.5-1 del text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent: 

“i) Atenció a serveis motivats per avisos als serveis d’emergències procedents d’empreses 
gestores d’alarmes en edificis o instalꞏlacions en els supòsits de falsa alarma, sens perjudici 
de les responsabilitats sancionadores que, si escau, se’n puguin derivar.” 

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 22.5-2 del text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“2. Són obligats tributaris, en concepte de substituts del contribuent, les entitats o societats 
asseguradores amb què tingui contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi els 
supòsits objecte de tributació i fins al límit establert com a suma assegurada en aquesta 
pòlissa. 

En cas d’accident de trànsit, són obligats tributaris, en concepte de substituts dels i de les 
contribuents, les entitats asseguradores dels vehicles implicats que han estat receptors del 
servei. 
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En el cas previst a l’apartat 1.h) de l’article 22.5-1, són obligats tributaris, en concepte de 
substituts dels i de les contribuents, les entitats o empreses titulars del servei. 

En el cas previst a l’apartat 1.i) de l’article 22.5-1, són obligats tributaris, en concepte de 
substituts dels i de les contribuents, les entitats o empreses gestores de l’alarma. 

Pel que fa a l’obligació de suportar la taxa, quan hi concorren diferents persones receptores 
de la prestació del servei, la taxa s’ha d’imputar proporcionalment als efectius emprats en les 
tasques en el benefici de cada subjecte passiu. Si no es poden individualitzar o hi concorren 
múltiples responsables, la taxa s’ha d’imputar a parts iguals. En cas d’accident de trànsit, la 
taxa s’ha d’imputar íntegrament a cadascun dels vehicles implicats que han estat receptors 
del servei, d’acord amb la quota establerta per l’article 22.5-4.” 

Article 17 
Modificació del títol XXV, capítol XV, de la Llei de taxes i preus públics, amb relació a la taxa 
per la prestació de serveis i la realització d'actuacions facultatives en matèria de domini 
públic ferroviari i de protecció de les línies ferroviàries 

Es modifica l’article 25.15-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

Es modifica l’article 25.15-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  
  
"Article 25.15-4  
Quota 
  
1. Per la tramitació administrativa de la solꞏlicitud d'autorització: 
a) Per la instalꞏlació d'una grua a la via pública: 580,60 euros. 
  
b) Per la construcció d'un edifici de fins a tres plantes, amb o sense soterrani, o la reforma 
d’un edifici existent: 580,60 euros. 
  
c) Per la construcció d'un edifici de més de tres plantes amb soterrani o sense: 1.345,60 
euros. 
  
d) Per la construcció d'un projecte d'urbanització: 1.345,60 euros. 
  
e) Per la construcció d'un projecte de qualsevol altra infraestructura: 1.345,60 euros. 
  
f) Per la construcció d’instalꞏlacions d’esteses de xarxes de telecomunicacions, de 
subministrament d’energia o d’aigua, soterrades o aèries, a excepció de colꞏlectors en alta i 
línies d’energia elèctrica d’alta tensió, a les quals se’ls aplica la lletra e) anterior: 580,60 
euros. 
  
g) Pels moviments de terres: 580,60 euros. 
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h) Per obres consistents en la construcció de murs de contenció, piscines i altres 
instalꞏlacions particulars:  580,60 euros. 
  
i) Per deconstruccions i demolicions d'edificis de menys de tres plantes, excepte naus 
industrials: 580,60 euros.  
  
j) Per deconstruccions i demolicions d'edificis de més de tres plantes i per deconstruccions i 
demolicions de naus industrials: 1.345,60 euros.  
  
k) Per l’execució de tancaments particulars: 60 euros.  
  
2. Pel seguiment de les obres o actuacions autoritzades: 5.088,75 euros. 
  
3. Pels informes tècnics de verificació de les condicions fixades en l'autorització un cop 
finalitzada l'obra o actuació autoritzada: 144,45 euros. 
  
4. Sense perjudici de les funcions inspectores que corresponen al Departament competent 
en matèria de territori, l’òrgan titular de la taxa i encarregat de la seva gestió, liquidació o 
recaptació podrà colꞏlaborar en la funció inspectora dels fets imposables que donen lloc al 
pagament de les quotes previstes en aquest apartat." 
 
Article 18 
Modificació del títol XXVI, capítol VI, amb relació a la taxa per la inscripció i modificació de 
dades en el Registre de centres i entitats de formació professional per a l'ocupació del 
Servei d'Ocupació de Catalunya 

1. Es deroga la lletra d de l’article 26.6-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya. 

 2. S’afegeix un article, el 26.6-5, al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, amb el text següent: 

"Article 26.6-5. Exempcions 

Estan exemptes del pagament d’aquesta taxa aquelles solꞏlicituds d’inscripció en el Registre 
d’entitats de formació professional per a l’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en les quals no sigui obligatòria una visita prèvia al centre per part del personal 
tècnic de l’Administració. En concret: 

a) Les solꞏlicituds d’inscripció per impartir especialitats formatives del Catàleg del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya no conduents a certificats de professionalitat. 

b) Les solꞏlicituds d’inscripció de centres del sistema educatiu, tant públics com privats, o bé 
de centres de formació que tinguin signat un acord de cessió d´ús amb centres del sistema 
educatiu, que solꞏlicitin l’alta d’especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats 
de professionalitat, d’acord amb el que disposa l’article 3 del Reial decret 62/2022, de 25 de 
gener, de flexibilització dels requisits exigibles per impartir ofertes de formació professional 
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conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, així com de l'oferta de formació 
professional en centres del sistema educatiu i de formació professional per a l’ocupació. 

c) Les solꞏlicituds d’inscripció de centres públics del sistema educatiu, o bé de centres de 
formació que tinguin signat un acord de cessió d´ús amb centres públics del sistema 
educatiu, que solꞏlicitin l’alta d’especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats 
de professionalitat, d’acord amb  l’article 7.4 a) i la disposició addicional primera de l’Ordre 
TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre Estatal d’Entitats de 
Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, així com 
els processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir 
especialitats formatives incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives”. 

Article 19 
Disposicions finals 

Es modifica la disposició final i s'afegeix una disposició final segona al Decret legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, que queden redactades de la manera següent: 

"Disposició final primera. Entrada en vigor 

Aquest Decret legislatiu i el text refós que aprova entren en vigor el dia següent de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del que s'estableix en 
la disposició final segona. 

Disposició final segona 
Entrada en vigor de l’article 21.7-5.4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. 

La vigència de l’article 21.7-5.4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, resta 
condicionada a l’entrada en vigor de l’obligació establerta reglamentàriament per als 
escorxadors i establiments de manipulació de caça de disposar d’auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària a disposició del control oficial."  

Capítol II. Modificació de taxes en matèria de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals 

Article 20 
Modificació de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals 

1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 128 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals, que resten redactats de la manera 
següent: 

"3. Quan comença l'ocupació del domini públic portuari iniciat l'any natural, s'ha de liquidar la 
quota proporcional corresponent al nombre de dies que restin per a finalitzar el període 
impositiu, inclòs el de la data d'ocupació. Així mateix, si el termini de vigència del títol 
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habilitant és inferior a un any s'ha de liquidar la quota proporcional corresponent al nombre 
de dies autoritzats." 

"4. En cas de cessació de l'ocupació abans de l'acabament del període impositiu, la quota 
s'ha de prorratejar per dies naturals. A aquest efecte, s'ha de considerar com a data de 
cessació la de la resolució que decreta l'extinció del títol habilitant per a l'ocupació del domini 
públic portuari, i les persones obligades tributàriament poden solꞏlicitar la devolució de la 
part de la quota corresponent als dies naturals que resten fins al 31 de desembre. Aquesta 
mateixa regla s'ha d'aplicar en cas d'extinció anticipada dels títols habilitants la durada dels 
quals sigui inferior a l'any." 

2. Es modifica l’apartat 4 i s’afegeix un apartat 5 a l’article 129 de la Llei 10/2019, de 23 de 
desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, que resten redactats de 
la manera següent: 

"4. Per a la determinació dels tipus de gravamen recollits en l’apartat 5, es té en compte la 
classe d'ús portuari assignat al bé de domini públic portuari ocupat i de la modalitat del bé 
afectat, d'acord amb els percentatges que s'estableixen en la primera taula de l'apartat 5 que 
s’apliquen als valors mitjans de mercat previstos en l’apartat 2:" 

"5. Els percentatges en l'apartat anterior són: 

Classe d’ús Terrenys Aigua Obres i 
instalꞏlacions 

Comercial 3% 3% 3,60% 

Industrial 3% 3% 3,60% 

Logístic 3% 3% 3,60% 

Nauticopesquer 3% 3% 3,60% 

Pesquer 2% 2% 2,40% 

Atípic 5% 5% 6% 

Port esportiu 
íntegre en règim 
de concessió 

3% 3% 3,60% 

 

Aquests percentatges corresponen als tipus de quantia fixa següents: 
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Classe d’ús  Terrenys Aigua  Obres i 
instalꞏlacions  

Comercial/ Industrial/  

Logístic/  

Nauticoesportiu/Port 
esportiu íntegre en 
règim de concessió  

13,6749  0,4968 31,9147 

Pesquer  9,1166  0,3312 21,2765  

Atípic  22,7915  0,828  53,1912  

 

 

3. Es modifica l’apartat 5 de l’article 174 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals, que resta redactat de la manera següent: 

"5. En el cas dels vaixells turístics locals, si la quota tributària es determina pel mètode 
d'estimació directa, les persones obligades tributàriament han de pagar el deute tributari 
amb periodicitat trimestral. En canvi, si es determina pel mètode d'estimació objectiva, el 
deute s'ha de pagar amb periodicitat anual." 

4. Es modifica la lletra a de l’apartat 6 de l’article 185 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, que resta redactat de la manera 
següent: 

"a) En el mètode d'estimació directa, el pagament del deute tributari s'ha d'efectuar amb 
periodicitat trimestral." 

 5. Es modifica l’apartat 9 de l’article 187 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals, que resta redactat de la manera següent: 

"9. Els metres d'amarratge disponible es calculen multiplicant el nombre d'amarratges 
utilitzables per la superfície de domini públic portuari utilitzada per una embarcació tipus." 

Capítol III. Cànon de l'aigua 

Article 21 
Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, amb relació als tributs que recauen sobre el 
cicle de l'aigua 
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1. Es modifica la lletra a de l’apartat 5, de l’article 67, del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“a) En general, i amb caràcter preferent, pel sistema d’estimació directa mitjançant 
comptadors homologats o altres mecanismes de control. A aquest efecte, els subjectes 
passius estan obligats a instalꞏlar i mantenir, a càrrec seu, un mecanisme de mesurament 
directe del volum d’aigua efectivament utilitzada per a cada tipus d’ús, i a declarar-ne les 
lectures a l’Agència Catalana de l’Aigua, segons la forma i els terminis establerts, en cada 
supòsit, per aquesta llei i els reglaments que la despleguen. En el cas que en algun període 
de consum el subjecte passiu no declari, o declari fora de termini, les lectures dels aparells 
de mesura, la base imposable es determina per aquell període d’acord amb una lectura 
calculada a partir de la mitjana de consum dels darrers quatre períodes amb declaracions de 
consums reals en els dos anys immediatament anteriors, o en la mitjana d’un nombre inferior 
de períodes, si no se’n disposa de quatre per raó de la data d’inici de l’ús de l’aigua. En el 
supòsit que l’ús d’aigua el realitzin contribuents amb una activitat estacional, es pot 
considerar el volum d’aigua declarat per determinar l’estimació directa de la base imposable 
durant el mateix període de l’any anterior o, si no n’hi ha, de dos anys abans. La base així 
determinada es pot regularitzar a partir de les lectures reals dels aparells de mesura que 
determinen els volums d’aigua utilitzats. Si les persones usuàries de l’aigua per a 
abastament a terceres persones no opten expressament pel sistema d’estimació directa o no 
presenten les dades exigides perquè es pugui aplicar, s’entén que hi renuncien 
expressament a favor de l’estimació objectiva, llevat dels casos de les persones usuàries 
que utilitzen més de cent mil metres cúbics d’aigua anuals, i de les persones usuàries que 
efectuen subministrament d’aigua en alta, en què la base s’ha de determinar en tot cas pel 
sistema d’estimació directa.” 

2. S’afegeix una lletra, la i, a l’apartat 8 de l’article 69 del text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, amb el text següent: 

“i) Entitats socials i persones usuàries d’habitatges adscrits a la Xarxa d'Habitatges 
d’Inserció Social que coordina l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat.” 

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

“69.9 S'aplica als usuaris d'aigua provinent de fonts pròpies i als usuaris d’aigua que tingui la 
qualitat de no potable o que procedeixi de fonts alternatives de producció, sempre que no 
hagi estat distribuïda per mitjà de les xarxes de subministrament d’aigua potable, un 
coeficient de 0,5 sobre el volum d'aigua subjecte a la tarifa domèstica corresponent al quart 
tram, sempre que hagi estat degudament acreditat que l'ús de l'aigua es destina 
exclusivament a reg eficient. No obstant això, en el mateix supòsit, el coeficient és 0,2 per al 
volum d'aigua corresponent al quart tram que superi els 600 metres cúbics trimestrals.” 

4. Es modifica l’apartat 5 de l’article 71 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“71.5 La reutilització directa d’aigües residuals s’afecta d’un coeficient 0, sempre que les 
aigües no s’aboquin a un colꞏlector de salmorres. Tanmateix, aquest coeficient s’aplica, si 
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escau, de manera ponderada al percentatge d’aigua consumida, sempre que, en relació 
amb el total del consum, superi el 50%. També es pot aplicar de manera ponderada aquest 
coeficient de reutilització directa d’aigües residuals si el volum d’aigua reutilitzada supera els 
7.000 m³ l’any.” 

5. Es modifica la lletra a de l’apartat 14 de l’article 71 del text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“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, determinada 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, o un altre certificat reconegut sectorialment de nivell equivalent o 
superior. La millora de l'eficiència o l'eficiència mateixa s'acrediten si el consum unitari 
d'aigua de l'establiment és igual o inferior a l'estàndard d'ús declarat, o bé si es desprèn de 
les dades contingudes en les successives actualitzacions o renovacions del sistema de 
gestió ambiental, establertes en la normativa tècnica o sectorial vigent, inclosa la normativa 
en matèria de cabals de manteniment.” 

6. S’afegeix un darrer paràgraf a l’apartat 4 de l’article 72 bis del text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, amb el text següent: 

“La quantitat de contaminació corresponent a les matèries oxidables (MO), es mesura per la 
seva concentració en l’aigua i d’acord amb l’expressió: MO = DQO/2, on DQO és la 
demanda química d’oxigen de la mostra sense decantar.” 

7. Es modifica l’apartat 4 de l’article 78 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“4. Estan obligades al pagament del cànon de regulació les persones físiques o jurídiques i 
altres entitats titulars de drets a l'ús de l'aigua, beneficiades directament per la regulació. El 
cànon de regulació és aplicable als usuaris d'aprofitaments d'aigües superficials situats 
aigües avall de les actuacions públiques de regulació gestionades per l'Agència Catalana de 
l'Aigua i als usuaris que capten directament de l'embassament. No obstant això, les 
persones titulars de drets d'ús de l'aigua per a reg agrícola que són beneficiàries d'obres de 
regulació a les conques internes de Catalunya i que, com a conseqüència de la sequera, 
han patit una reducció de, com a mínim, un 25% en la dotació d'aigua de reg provinent de 
l'obra de regulació, respecte de la dotació mitjana dels darrers tres anys en què no s'hagi 
produït un episodi de sequera, resten exemptes del pagament de la quota del cànon de 
regulació durant els anys en què s’hagi declarat en la seva unitat d’explotació o municipi un 
estat de sequera hidrològica de, com a mínim, alerta hidrològica, a l'empara del que 
estableix el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.” 

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

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

Resten exemptes del pagament del cànon d'utilització de béns de domini públic hidràulic: 

a) Les persones concessionàries d'aigua, per l'ocupació o la utilització dels terrenys de 
domini públic necessaris per a dur a terme la concessió. 

b) Les entitats locals, per l'ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui necessari 
per a la realització d'actuacions de recuperació de la qualitat ambiental, de les funcions 
ecològiques i per a l'adequació per a l'ús públic i social dels cursos fluvials, així com quan 
sigui necessari per raons d’accessibilitat derivades del desenvolupament del planejament 
urbanístic. 

c) Les persones físiques autoritzades, per l’ocupació de béns de domini públic hidràulic quan 
sigui necessari per a l’accés a una finca de la seva titularitat.” 

9. Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 80, del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“a) En els casos d'ocupació de terrenys del domini públic hidràulic, pel valor dels terrenys 
ocupats prenent com a referència el valor de mercat dels terrenys contigus. Quan no es 
pugui determinar aquest valor, es consideren les següents magnituds: 

1) Si els terrenys contigus tenen la consideració de sòl rústic, amb el valor cadastral mitjà 
d’aquests terrenys. 

2) Si els terrenys contigus tenen la consideració de sòl urbà, amb el valor cadastral mitjà 
d’aquests terrenys. Si no es disposa d’aquesta informació es considera el valor de 60 €/m².” 

10. Es modifica l’apartat 3 de l’article 82 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"3. D'acord amb el que estableix l'apartat 2 d’aquest article, es considera que no poden 
ésser titulars de concessions o autoritzacions per a la utilització privativa del domini públic 
hidràulic o per usos comuns especials les persones que no estan al corrent del pagament de 
llurs obligacions tributàries derivades de l'aplicació del règim fiscal de l'aigua, per raons de 
caràcter estructural i no transitòries, que esdevenen en situació d'insolvència, total o parcial, 
declarada o no." 

11. S’afegeix una disposició transitòria, la dotzena quinquies, al text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, amb el text següent: 

"Disposició transitòria dotzena quinquies 

Aplicació durant els anys 2023 a 2026, inclòs, del que estableix la disposició addicional vint-
i- tresena del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 
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Durant els anys 2023 a 2026, ambdós inclosos, és aplicable als ens locals el que estableix la 
disposició addicional vint-i- tresena del text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel que fa a la no 
exigibilitat dels deutes tributaris pel concepte de cànon de l'aigua i sancions tributàries 
associades pendents de pagament per part de les entitats prestadores del servei de 
subministrament domiciliari d'aigua, si per raons d'interès públic procedeixen, com a molt 
tard el mes de desembre de l'any 2026 i d’acord amb les condicions i fases previstes en la 
vigent normativa, a realitzar les accions necessàries per a dur a terme la prestació, directa o 
indirecta, del servei d'abastament d'aigua potable de la urbanització, nucli o 
desenvolupament urbanístic el subministrament del qual ha generat el deute. Tot això amb 
independència de l'obligació de compliment de les mesures cautelars que es dictin en el 
procediment executiu que se segueixi amb relació a l'entitat deutora principal." 

Capítol IV. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica 

Article 22 
Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic 

1.Es modifica l’apartat 3.2 de l’article 45 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
que resta redactat de la manera següent: 

“3.2 Per gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d'aportar un certificat d'idoneïtat emès 
pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir el certificat, el o la 
contribuent ha d'aportar al club o associació la documentació següent: 

- Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un 
museu. 

- Fotografies actuals de l'exterior, de l'interior i del motor del vehicle. 

- Document acreditatiu del compliment dels requisits de l'apartat 3.1, signat per la persona 
que sigui responsable de la inspecció ocular esmentada en un club o associació adscrit a la 
Federació Catalana de Vehicles Històrics. 

Aquest certificat d'idoneïtat l'ha de validar la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb 
caràcter previ a la presentació a l'Administració tributària. El certificat té una validesa de 10 
anys, si no hi ha canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual l'ha de renovar la nova 
persona titular. 

El director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya ha d'aprovar, mitjançant 
resolució, el model del certificat d'idoneïtat i la forma de presentar-lo a l'Agència Tributària 
de Catalunya.” 

2. Es modifica, amb efectes des de l'exercici 2022, la lletra b de l’apartat 7 de l’article 47 de 
la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que resta redactada de la manera següent:  
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"b) Els vehicles que meritin una quota líquida igual o inferior a la quantia que s'aprovi de 
conformitat amb el que disposa l'article 26.4 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre." 

Capítol V. Impost sobre les estades en establiments turístics 

Article 23 
Modificació 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. 

Amb efectes de l’1 d’abril del 2023, es modifica l’epígraf 5 de la taula de tarifes de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics previst en l’article 34 de la Llei 5/2017, del 28 de 
març, que resta redactat de la manera següent: 

Tipus establiment Tarifa general (en euros) 

Barcelona ciutat Resta de Catalunya 

5. Embarcació de creuer 2,00 2,00 

 

Títol II. Tributs cedits 

Capítol I. Impost sobre la renda de les persones físiques 

Article 24 
Modificació de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, amb relació a la 
quota íntegra autonòmica de l'impost 

1. Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2023, l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 
21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera 
següent: 

“1. En la quota íntegra autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es 
pot aplicar, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les 
deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció 
per donatius a favor de l'Institut d'Estudis Catalans, de l’Institut d’Estudis Aranesos – 
Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, d’entitats privades sense finalitat de lucre, 
d’organitzacions sindicals i empresarials o de colꞏlegis professionals o altres corporacions de 
dret públic que fomentin la llengua catalana o l’occitana, circumstància que resta acreditada 
mitjançant la seva inclusió en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament 
competent en matèria de política lingüística. L'import de la deducció es fixa en el 15 % de les 
quantitats donades, amb el límit màxim del 10 % de la quota íntegra autonòmica.” 



  

 

 

36/107 

 

 

2. Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2023, l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 
21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera 
següent: 

“ 2. També són objecte de la deducció els donatius que es facin a favor dels instituts 
universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catalanes, i dels 
centres de recerca  promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el 
foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L'import de la 
deducció és del 30 % de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10 % de la quota 
íntegra autonòmica. En cap cas, la suma d’aquesta deducció juntament amb la deducció per 
donatius a favor d’entitats sense finalitat de lucre establerta per la normativa de l’Estat, pot 
superar el percentatge de deducció del 100%." 

Article 25 
Modificació de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, amb relació a la quota íntegra autonòmica de l'impost 

Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2023, l’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 
26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, que resta 
redactat de la manera següent: 

“1. El contribuent o la contribuent es pot aplicar, en la quota íntegra autonòmica de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques, una deducció del 40 % de les quantitats invertides 
durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència 
d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils a què 
es refereix l'apartat 2. L'import màxim d'aquesta deducció és de 12.000 euros. En cas de 
declaració conjunta aquests límits s'apliquen a cadascuna de les persones contribuents.” 

Capítol II. Impost sobre successions i donacions 

Article 26 
Modificació Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i 
donacions 

1. Es modifica l’article 20 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre 
successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 20. supòsit d’aplicació 

1. En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al o a la cònjuge, a les persones 
descendents, a les ascendents o a les colꞏlaterals fins al tercer grau de la persona causant, 
es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor de les finques rústiques 
de dedicació forestal, si compleixen algun dels requisits següents: 

a) Disposar d'un instrument d'ordenació forestal que hagi estat aprovat pel departament 
competent o que sigui aprovat dins el termini voluntari de presentació de l'autoliquidació. 

b) Ésser gestionades en el marc d'un conveni, acord o contracte de gestió forestal 
formalitzat amb l'Administració forestal. 
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c) Estar ubicades en terrenys que han patit incendis forestals dins els vint-i-cinc anys 
anteriors a la data de la mort de la persona causant o que, de conformitat amb la normativa 
forestal, han estat declarats zona d'actuació urgent per raó dels incendis que han patit. 

2. La base sobre la qual s’aplica aquesta reducció comprèn tant el valor del terreny com, si 
escau, el de les construccions ubicades en la finca forestal i que siguin a utilitat exclusiva 
d’aquesta.” 

2. Es modifica l’article 37.3 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“3. Les reduccions que estableixen les seccions enumerades tot seguit són reduccions 
pròpies: 

- Secció tercera (reducció per la donació de participacions en entitats a persones amb 
vincles laborals o professionals). 

- Secció quarta (reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una empresa 
individual o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitats). 

- Secció cinquena bis (reducció per l’adquisició de determinades finques rústiques de 
dedicació forestal) 

- Secció setena (reducció per la donació d'un habitatge que ha de constituir el primer 
habitatge habitual o per la donació de diners destinats a l'adquisició d'aquest primer 
habitatge habitual). 

- Secció vuitena (reducció per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats).” 

 3. Es modifica l’article 47 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 47. Supòsit d'aplicació 

“1. En les donacions de diners a favor de descendents per a constituir o adquirir un negoci 
professional o una empresa o per a adquirir participacions, sempre que l'empresa, el negoci 
o l'entitat tinguin el domicili social i fiscal a Catalunya, es pot aplicar en la base imposable 
una reducció del 95 % de l'import donat, amb una reducció màxima de 200.000 euros, límit 
que es fixa en 400.000 euros per a les persones donatàries que tinguin un grau de 
discapacitat igual o superior al 33 %. 

2. Els imports màxims que fixa l'apartat 1 s'apliquen tant en el cas d'una única donació de 
diners com en el cas de donacions successives o simultànies, que a aquest efecte són 
acumulables, tant si provenen del mateix ascendent com si provenen de diferents 
ascendents. En el cas de donacions successives, només es pot aplicar la reducció, amb els 
límits esmentats, a les que s'han fet dins els sis mesos anteriors a la constitució o 
l'adquisició de l'empresa o el negoci o a l'adquisició de les participacions, d'acord amb el que 
estableix la lletra b) de l'article 48.” 
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4. Es modifica l’article 48 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 48. Requisits 

Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els 
requisits següents: 

a) La donació s'ha de formalitzar en escriptura pública, atorgada en el termini d'un mes a 
comptar de la data de lliurament dels diners. S'ha de fer constar de manera expressa en 
l'escriptura que la persona donatària destina els diners donats exclusivament a la constitució 
o l'adquisició de la seva primera empresa o del seu primer negoci professional o a 
l'adquisició de les seves primeres participacions en entitats que compleixen els requisits que 
determina aquest article. 

b) La constitució o l'adquisició de l'empresa o el negoci professional o l'adquisició de les 
participacions s'ha de produir en el termini de sis mesos a comptar de la data de 
formalització de la donació. 

c) El patrimoni net de la persona donatària en la data de formalització de la donació no pot 
ésser superior a 500.000 euros. 

d) L'empresa, el negoci o l'entitat no poden tenir com a activitat principal, en els termes que 
estableix l'article 12, la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari. 

e) En el cas d'adquisició d'una empresa o un negoci o d'adquisició de participacions en 
entitats, no hi pot haver cap vinculació entre l'empresa, el negoci o l'entitat i la persona 
donatària, en els termes que estableix l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l’impost sobre societats.” 

f) En el cas d'adquisició d'una empresa o un negoci, l'import del volum de negoci net del 
darrer exercici tancat abans de la data d'adquisició no pot superar els límits següents: 

– Tres milions d'euros, en el cas d'adquisició d'una empresa. 

– Un milió d'euros, en el cas d'adquisició d'un negoci professional.» 

g) En el cas d'adquisició de participacions en una entitat, exceptuant-ne les empreses 
d'economia social, les cooperatives de treball associat i les societats laborals, a més dels 
límits de l'import del volum de negoci net que estableix la lletra f, cal complir els requisits 
següents: 

- Les participacions adquirides per la persona donatària han de constituir almenys el 50 % 
del capital social de l'entitat. 

- La persona donatària ha d'exercir efectivament funcions de direcció en l'entitat.” 
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 5. S’afegeix una secció, la cinquena bis, dins el Capítol únic del Títol II de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, amb la redacció 
següent: 

“Secció cinquena bis. Reducció per la donació de determinades finques rústiques de 
dedicació forestal 

Article 51.bis. Supòsit d’aplicació 

1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre vius a favor del 
cònjuge, a les persones descendents, a les ascendents o a les colꞏlaterals fins al tercer grau 
de la persona donant, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor 
de les finques rústiques de dedicació forestal, si compleixen algun dels requisits següents: 

a) Disposar d'un instrument d'ordenació forestal que hagi estat aprovat pel departament 
competent o que sigui aprovat dins el termini voluntari de presentació de l'autoliquidació. 

b) Ésser gestionades en el marc d'un conveni, acord o contracte de gestió forestal 
formalitzat amb l'Administració forestal. 

c) Estar ubicades en terrenys que han patit incendis forestals dins els vint-i-cinc anys 
anteriors a la data de la donació o que, de conformitat amb la normativa forestal, han estat 
declarats zona d'actuació urgent per raó dels incendis que han patit. 

2. La base sobre la qual s’aplica aquesta bonificació comprèn tant el valor del terreny com, si 
escau, el de les construccions ubicades en la finca forestal i que siguin a utilitat exclusiva 
d’aquesta.” 

Article 51.ter. Regla de manteniment 

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al 
manteniment de la finca rústica de dedicació forestal en el patrimoni de la persona adquirent 
durant els deu anys següents a la data de la donació o qualsevol altre negoci jurídic gratuït 
equiparable entre vius, llevat que la persona adquirent mori dins aquest termini." 

6. Es modifica el títol de la secció sisena del capítol únic del títol II de la Llei 19/2010, del 7 
de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la 
manera següent: 

“Secció sisena. Disposicions comunes per a les reduccions que estableixen les seccions 
primera a cinquena bis.” 

7. Es modifica l’article 52 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“Les reduccions que estableixen les seccions primera a cinquena bis s'apliquen tant en el 
cas d'adquisició de la plena propietat o de la nua propietat com en cas d'adquisició de 
qualsevol altre dret sobre els béns afectats.” 
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8. Es modifica l’article 53.2 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“ 2. En el cas d'incompliment del que disposa l'apartat 1 o de les regles de manteniment 
fixades pels articles 40, 43, 46, 49, 51 i 51 ter, el subjecte passiu ha de pagar, dins el termini 
voluntari de presentació de l'autoliquidació corresponent als actes de transmissió entre vius, 
la part de l'impost que havia deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció aplicada, 
juntament amb els interessos de demora que s'hagin meritat.” 

9. Es modifica la secció setena del capítol únic del títol II de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactada de la manera 
següent: 

“Secció setena. Reducció per la donació d’un habitatge que ha de constituir el primer 
habitatge habitual o per la donació de diners destinats a l’adquisició d’aquest primer 
habitatge habitual 

Article 54. Supòsit d'aplicació 

1. En les donacions a descendents d'un habitatge que ha de constituir llur primer habitatge 
habitual o de diners destinats a l'adquisició d'aquest primer habitatge habitual, es pot aplicar 
una reducció del 95 % del valor de l'habitatge o l'import donats, amb una reducció màxima 
de 60.000 euros, límit que es fixa en 120.000 euros per a les persones donatàries que 
tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65 %. També s’aplica la reducció en el cas 
que la donació sigui d’un terreny o de diners per adquirir-lo perquè, en ambdós casos, el 
descendent hi construeixi el seu primer habitatge habitual. 

2. Els imports màxims que fixa l'apartat 1 s'apliquen tant en el cas d'una única donació com 
en el cas de donacions successives o simultànies, que a aquest efecte són acumulables, 
tant si són exclusivament dineràries com si combinen donació d'habitatge o terreny i donació 
de diners, i tant si provenen del mateix ascendent com si provenen de diferents ascendents. 
En les donacions de diners, la reducció només es pot aplicar, amb els límits esmentats, a les 
que s'han fet dins els tres mesos anteriors a l'adquisició de l'habitatge o terreny, d'acord amb 
el que estableix la lletra d de l'article 55.1. 

Article 55. Requisits 

1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els 
requisits següents: 

a) La donació s'ha de formalitzar en escriptura pública, en la qual s'ha de fer constar de 
manera expressa la finalitat, en cada cas, de la donació: 

- Que l’habitatge constituirà el primer habitatge habitual de la persona donatària; 

- Que el terreny es destinarà a la construcció d’aquest primer habitatge habitual; 
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- Que els diners rebuts es destinaran a l’adquisició del terreny o del primer habitatge habitual 
de la persona donatària. En el cas de donació dinerària, l'escriptura pública s'ha d'atorgar en 
el termini d'un mes a comptar del lliurament dels diners. 

b) La persona donatària no pot tenir més de trenta-sis anys, llevat que tingui un grau de 
discapacitat igual o superior al 65 %. 

c) La suma de les bases imposables general i de l’estalvi de la darrera declaració de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques per la persona donatària no pot ésser superior, 
restant-ne els mínims personal i familiar, a 36.000 euros. 

d) En el cas de donacions de diners, la persona donatària ha d'adquirir l'habitatge en el 
termini de tres mesos a comptar de la data de la donació o, si n'hi ha de successives, a 
comptar de la data de la primera donació. 

2. A l'efecte de l'aplicació de la reducció que estableix aquesta secció: 

a) Es considera habitatge habitual tant l’habitatge com un traster i fins a dues places 
d'aparcament, que hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte o estiguin situats en 
el mateix edifici o complex urbanístic, i sempre que, en ambdós casos, en el moment de la 
transmissió es trobin a disposició de la persona donant, sense haver estat cedits a terceres 
persones. 

b) Per a considerar que l’habitatge constitueix l’habitatge habitual del contribuent, ha d’haver 
estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos, 
comptats a partir de la data d'adquisició de l’habitatge o d’acabament de les obres de 
construcció. En aquest darrer cas, les obres han de finalitzar en un termini no superior a tres 
anys des de la donació. 

c) Es considera habitatge habitual aquell en què el contribuent resideixi durant un termini 
continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter 
quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, concorrin circumstàncies que 
necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació 
matrimonial, constitució de parella estable, extinció de parella estable, trasllat laboral, 
obtenció de primera feina o d’ocupació més avantatjosa o altres anàlogues. 

d) Quan l’habitatge hagi estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el 
termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o d’acabament de les 
obres, el termini de tres anys previst a la lletra c) anterior es computarà des d'aquesta 
darrera data. 

e) Es considera adquisició del primer habitatge habitual l'adquisició en plena propietat de la 
totalitat de l'habitatge o, en el cas de cònjuges o futures persones contraents, d'una part 
indivisa de l'habitatge. 

3. Aquesta reducció s’entén concedida amb caràcter provisional en el sentit que resta 
condicionada al compliment dels requisits temporals assenyalats en les lletres b), c) i d) 
anteriors.” 
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Capítol III. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

Article 27 
Modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives 

Es modifica l’article 5 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, que resta redactat de la manera següent: 

 

 “Article 5 

Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per famílies nombroses 

1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge 
habitual d’una família nombrosa és del 5 per 100, sempre que es compleixin simultàniament 
els requisits següents: 

a) El subjecte passiu ha d’ésser membre de la família nombrosa. 

b) La suma de les bases general i de l’estalvi, menys els mínims personals i familiars, 
corresponents als membres de la família nombrosa en la darrera declaració de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques no ha d'excedir de 36.000 euros. Aquesta quantitat 
s'ha d'incrementar de 14.000 euros per cada fill i filla que excedeixi del nombre de fills que la 
legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de 
nombrosa. 

2. Als efectes de l’aplicació d’aquest tipus impositiu: 

a) Són famílies nombroses les que defineix la Llei estatal 40/2003, de 18 de novembre, de 
protecció a les famílies nombroses. 

b) Es considera habitatge habitual tant l’habitatge com un traster i fins a dues places 
d'aparcament, que hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte o estiguin situats en 
el mateix edifici o complex urbanístic, i sempre que, en ambdós casos, en el moment de 
l’adquisició es trobin a disposició del transmitent, sense haver estat cedits a terceres 
persones. 

c) S’inclou en el concepte d’immoble, el terreny que sigui objecte d’adquisició per a la 
posterior construcció de l’habitatge habitual. 

d) Per a considerar que l’habitatge constitueix l’habitatge habitual del contribuent, ha d’haver 
estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos, 
comptats a partir de la data d'adquisició de l’habitatge o d’acabament de les obres de 
construcció. En aquest darrer cas, les obres han de finalitzar en un termini no superior a tres 
anys des de l’adquisició. 

e) Es considera habitatge habitual aquell en què el contribuent resideixi durant un termini 
continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter 
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quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, concorrin circumstàncies que 
necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació 
matrimonial, constitució de parella estable, extinció de parella estable, trasllat laboral, 
obtenció de primera feina o d’ocupació més avantatjosa o altres anàlogues 

f) Quan l’habitatge hagi estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el 
termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o d’acabament de les 
obres, el termini de tres anys previst a la lletra e) anterior es computarà des d'aquesta 
darrera data. 

3. Aquest tipus de gravamen té caràcter provisional en el sentit que resta condicionat al 
compliment dels requisits temporals assenyalats en les lletres b), c), d), e) i f) anteriors.” 

2. Es modifica l’article 6 de la llei 21/2001, de 29 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, que resta redactat de la manera següent: 

 “Article 6 

Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per a persona amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial 

1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge 
habitual del contribuent que tingui la consideració legal de persona amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial, és del 5 per 100. També s’aplica aquest tipus impositiu, quan la 
circumstància de discapacitat esmentada concorri en algun de les persones membres de la 
unitat familiar del contribuent. 

2. És un requisit per a l'aplicació d'aquest tipus que la suma de les bases general i de 
l’estalvi, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la unitat 
familiar en la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no 
excedeixi els 36.000 euros. 

3. Als efectes de l’aplicació d’aquest tipus impositiu: 

a) Es consideren persones amb discapacitat les que tinguin la consideració legal de persona 
amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100, d’acord amb el barem que 
determina l’article 367 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. 

b) Es considera habitatge habitual tant l’habitatge com un traster i fins a dues places 
d'aparcament, que hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte o estiguin situats en 
el mateix edifici o complex urbanístic, i sempre que, en ambdós casos, en el moment de 
l’adquisició es trobin a disposició del transmitent, sense haver estat cedits a terceres 
persones. 

c) S’inclou en el concepte d’immoble, el terreny que sigui objecte d’adquisició per a la 
posterior construcció de l’habitatge habitual. 
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d) Per a considerar que l’habitatge constitueix l’habitatge habitual del contribuent, ha d’haver 
estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos, 
comptats a partir de la data d'adquisició de l’habitatge o d’acabament de les obres de 
construcció. En aquest darrer cas, les obres han de finalitzar en un termini no superior a tres 
anys des de l’adquisició. 

e) Es considera habitatge habitual aquell en què el contribuent resideixi durant un termini 
continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter 
quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, concorrin circumstàncies que 
necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació 
matrimonial, constitució de parella estable, extinció de parella estable, trasllat laboral, 
obtenció de primera feina o d’ocupació més avantatjosa o altres anàlogues. 

f) Quan l’habitatge hagi estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el 
termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o d’acabament de les 
obres, el termini de tres anys previst a la lletra e) anterior es computarà des d'aquesta 
darrera data. 

g) Així mateix, el concepte d’unitat familiar és el que defineix la normativa aplicable a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

4. En el moment de presentar el document de liquidació de l’impost, el contribuent ha 
d’aportar la justificació documental adequada i suficient de la condició i el grau de 
discapacitat i també del compliment del requisit establert per l’apartat 2 d’aquest article. 

5. Aquest tipus de gravamen té caràcter provisional en el sentit que resta condicionat al 
compliment dels requisits temporals assenyalats en les lletres b), c), d), e) i f) de l’apartat 3 
anterior.” 

Article 28 
Modificació de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives 

Es modifica l’article 10 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 10 
Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per joves 

1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge 
habitual del subjecte passiu és del 5 % si en la data de meritació de l'impost aquest té trenta- 
dos anys o menys, sempre que la base imposable general i de l’estalvi, menys el mínim 
personal i familiar, en la seva darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques no excedeixi els 36.000 euros. 

2. Als efectes de l’aplicació d’aquest tipus impositiu: 

a) Es considera habitatge habitual tant l’habitatge com un traster i fins a dues places 
d'aparcament, que hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte o estiguin situats en 
el mateix edifici o complex urbanístic, i sempre que, en ambdós casos, en el moment de 
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l’adquisició es trobin a disposició del transmitent, sense haver estat cedits a terceres 
persones. 

b) S’inclou en el concepte d’immoble, el terreny que sigui objecte d’adquisició per a la 
posterior construcció de l’habitatge habitual. 

c) Per a considerar que l’habitatge constitueix l’habitatge habitual del contribuent, ha d’haver 
estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos, 
comptats a partir de la data d'adquisició de l’habitatge o d’acabament de les obres de 
construcció. En aquest darrer cas, les obres han de finalitzar en un termini no superior a tres 
anys des de l’adquisició. 

d) Es considera habitatge habitual aquell en què el contribuent resideixi durant un termini 
continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter 
quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, concorrin circumstàncies que 
necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació 
matrimonial, constitució de parella estable, extinció de parella estable, trasllat laboral, 
obtenció de primera feina o d’ocupació més avantatjosa o altres anàlogues. 

e) Quan l’habitatge hagi estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el 
termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o d’acabament de les 
obres, el termini de tres anys previst a la lletra d) anterior es computarà des d'aquesta 
darrera data. 

3. Aquest tipus de gravamen té caràcter provisional en el sentit que resta condicionat al 
compliment dels requisits temporals assenyalats en les lletres b), c), d) i e) anteriors.” 

Article 29 
Modificació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l'impost sobre les instalꞏlacions que incideixen en el medi 
ambient 

Es modifica l’article 91 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instalꞏlacions que 
incideixen en el medi ambient, que resta redactat de la manera següent: 

"Article 91.Tipus de gravamen reduït en l'adquisició d'habitatge habitual per famílies 
monoparentals 

1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d'un immoble que ha de constituir l'habitatge 
habitual d'una família monoparental és del 5 per 100, sempre que es compleixin 
simultàniament els requisits següents: 

a) El subjecte passiu ha d'ésser membre de la família monoparental. 

b) La suma de les bases imposables general i de l’estalvi, 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 36.000 euros. Aquesta 
quantitat s'incrementa en 14.000 euros per cada fill i filla que excedeixi del nombre de fills 
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que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de 
família monoparental de categoria especial. 

2. Als efectes de l'aplicació d’aquest tipus impositiu: 

a) S'entén que són famílies monoparentals les que s'ajusten a les determinacions de la 
normativa de desplegament de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies. 

b) Es considera habitatge habitual tant l’habitatge com un traster i fins a dues places 
d'aparcament, que hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte o estiguin situats en 
el mateix edifici o complex urbanístic, i sempre que, en ambdós casos, en el moment de 
l’adquisició es trobin a disposició del transmitent, sense haver estat cedits a terceres 
persones. 

c) S’inclou en el concepte d’immoble, el terreny que sigui objecte d’adquisició per a la 
posterior construcció de l’habitatge habitual. 

d) Per a considerar que l’habitatge constitueix l’habitatge habitual del contribuent, ha d’haver 
estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos, 
comptats a partir de la data d'adquisició de l’habitatge o d’acabament de les obres de 
construcció. En aquest darrer cas, les obres han de finalitzar en un termini no superior a tres 
anys des de l’adquisició. 

e) Es considera habitatge habitual aquell en què el contribuent resideixi durant un termini 
continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter 
quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, concorrin circumstàncies que 
necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació 
matrimonial, constitució de parella estable, extinció de parella estable, trasllat laboral, 
obtenció de primera feina o d’ocupació més avantatjosa o altres anàlogues. 

f) Quan l’habitatge hagi estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el 
termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o d’acabament de les 
obres, el termini de tres anys previst a la lletra e) anterior es computarà des d'aquesta 
darrera data. 

3. Aquest tipus de gravamen té caràcter provisional i condicionat al compliment dels requisits 
temporals assenyalats en les lletres c), d), e) i f) anteriors” 

Capítol IV. Impost sobre el patrimoni 

Article 30 
Modificació de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics 

Es modifica l’article 60 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que resta 
redactat de la manera següent: 

“Article 60. Bonificació de les propietats forestals 
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El contribuent pot aplicar una bonificació del 95% en la part de la quota que correspongui 
proporcionalment a les propietats forestals, sempre que disposin d’un instrument d’ordenació 
degudament aprovat per l’Administració forestal competent de Catalunya. 

En l’aplicació d’aquesta bonificació es tindrà en compte tant el valor del terreny com, si 
escau, el de les construccions ubicades en la finca forestal i que siguin a utilitat exclusiva 
d’aquesta.” 

Capítol V. Tributació sobre el joc 

Article 31 
Obligació de subministrament de dades per part de Loteries de Catalunya, SAU, respecte 
dels cartons de bingo adquirits per les persones jugadores en les sales de bingo 

1. Loteries de Catalunya, SAU ha de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya la 
informació relativa als cartrons de bingo no electrònic adquirits per les persones jugadores a 
les sales de bingo ubicades a Catalunya. 

2. S’ha d’establir mitjançant ordre del/de la conseller/a del departament competent en 
matèria d'hisenda el procediment, l’estructura, el format i el termini en què ha d’ésser 
tramesa la informació a què es refereix l’apartat anterior. 

Títol III. Codi tributari de Catalunya 

Article 32 
Modificació de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi Tributari, en relació amb la seva 
estructura 
 
 Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de 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, que resta redactat de la manera següent: 

“1. El Codi tributari de Catalunya s'estructura en llibres. Els llibres que el componen són els 
següents: 

a) Llibre primer, relatiu a les disposicions generals del sistema tributari de Catalunya 

b) Llibre segon, relatiu a l'Agència Tributària de Catalunya i la Junta de Tributs de Catalunya. 

c) Llibre tercer, relatiu al Consell Fiscal de Catalunya i l'Institut de Recerca Fiscal i Estudis 
Tributaris de Catalunya. 

d) Llibre quart, relatiu a la política fiscal corporativa 

e) Llibre cinquè, relatiu als impostos propis. 

f) Llibre sisè, relatiu als tributs cedits. 
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g) Llibre setè, relatiu a les taxes, preus públic i contribucions especials de la Generalitat de 
Catalunya.” 

Article 33 
Aprovació del Llibre Quart del Codi Tributari 
 
S’aprova el llibre quart del Codi tributari de Catalunya, relatiu a la política fiscal corporativa, 
amb el text següent: 

"Llibre quart. Política fiscal corporativa 

Article 411-1. Concepte 

1. La política fiscal corporativa constitueix un mecanisme de coordinació, seguiment i 
supervisió que té per objecte l’establiment d’un marc d’actuació homogeni i integral de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats que integren el seu sector públic en matèria 
tributària, amb la finalitat de millorar l’eficiència de la gestió dels recursos públics. 

2. La implementació de la política fiscal corporativa requereix l’anàlisi de la informació fiscal i 
financera del sector públic i la gestió administrativa en l’àmbit tributari per tal d’anticipar i, 
mitigar el possible risc fiscal del conjunt del sector públic de l’Administració de la Generalitat 
i millorar la seguretat jurídica en el compliment de la normativa tributària. 

Article 411-2. Sistema d’informació fiscal corporativa 

1. L’òrgan competent en matèria de la política fiscal corporativa impulsa, elabora i actualitza 
el sistema d'informació fiscal corporativa de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic que té com a objecte l’anàlisi de la informació fiscal dels departaments i de les entitats 
que integren el sector públic de l’Administració de la Generalitat, el seguiment dels 
indicadors de compliment tributari que s’estableixin per tal de detectar els eventuals riscos 
fiscals i l’adopció de mecanismes de gestió i de control homogenis. 

2. La informació que ha de constar en el sistema d’informació fiscal corporativa ha de ser de 
caràcter fiscal, financer o administratiu, i necessària per al compliment de les finalitats a què 
fa referència l’apartat 1. 

3. Els departaments de l’Administració de la Generalitat i les entitats que integren el seu 
sector públic estan obligats a facilitar a l’òrgan competent en matèria de política fiscal 
corporativa la informació que se’ls requereixi en el marc del sistema d’informació fiscal 
corporativa. 

4. Als efectes d’aquest llibre, tenen la consideració d’entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat, les entitats del seu sector públic, amb personalitat jurídica 
pròpia i diferenciada, participades majoritàriament, directament o indirectament. S’entén que 
la participació és majoritària quan l’Administració de la Generalitat hi participa, directament o 
indirectament, en més d’un 50% del seu capital o disposa de la majoria de drets de vot; o té 
capacitat de nomenar o destituir la majoria de les persones membres dels òrgans de govern. 
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Es consideren, així mateix, entitats del sector públic les fundacions i els consorcis que, tot i 
no estar participats majoritàriament per l’Administració de la Generalitat, hi estan adscrits. 

5. L’òrgan competent en matèria de política fiscal corporativa ha d’elaborar les instruccions 
per tal de determinar la informació a subministrar, els canals i la periodicitat, de conformitat 
amb les normatives de transparència i protecció de dades. 

Article 411-3. Responsabilitat i coordinació en el subministrament de la informació 

1. Els alts càrrecs dels departaments i el personal directiu de les entitats del seu sector 
públic que tinguin atribuïda la direcció i la coordinació de la funció de gestió econòmica i 
financera tenen la consideració de subjectes responsables del subministrament d’informació 
al sistema d’informació fiscal. 

2. Els departaments de l’Administració de la Generalitat han de designar la unitat o l’òrgan 
que ha de desenvolupar les tasques d’unitat d’informació en l’àmbit del sistema d’informació 
fiscal corporativa. En concret, les tasques a desenvolupar per les unitats d’informació tenen 
per objecte la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament als òrgans i les unitats 
que en depenen i a les entitats que s’hi adscriuen, en l’àmbit del sistema d’informació fiscal 
corporativa." 

 

Part segona. Mesures financeres 

Títol IV. Modificacions legislatives en matèria de patrimoni 

Article 34 
Modificació del text refós de la Llei de patrimoni, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 
de desembre 

Es modifica l’article 17 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, que resta redactat de la manera 
següent: 

"Article 17 

1. Els béns de domini públic de la Generalitat són inalienables, imprescriptibles i 
inembargables. 

2. Els béns i drets patrimonials podran ser alienats seguint el procediment i previ compliment 
dels requisits legalment establerts. 

3. Cap tribunal ni autoritat administrativa podrà dictar providència d’embargament ni 
manaments d’execució contra els béns i drets patrimonials quan aquests estiguin afectats a 
un servei públic, a una funció o finalitat pública, o quan els seus rendiments o el producte de 
la seva alienació estiguin legalment afectats a finalitats determinades, o quan es tracti de 
valors o títols representatius del capital de societats del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, que executin polítiques públiques o prestin serveis d'interès econòmic general.” 
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Títol V. Mesures en matèria de contractació pública 

Article 35 
Òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat 

Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de l’article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de 
mesures fiscals i financeres, que resta redactada de la manera següent: 

"3. L'òrgan de contractació necessita l'autorització del Govern en els casos següents: 

a) Si el valor estimat del contracte és igual o superior a 12.000.000 d'euros, IVA exclòs, 
llevat del que estableix la lletra c." 

Article 36 
Modificació del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic (subcontractació i contractes i acords marc que es financin amb fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, i altres aspectes) 

1. Es modifica la lletra g, de l’apartat 1 de l’article 16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, 
pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que resta redactada de la manera següent: 

"g) En els supòsits previstos en l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, es podrà limitar la subcontractació de la prestació principal, vist 
el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels 
crèdits que financen aquests contractes; i, si escau, en el model de plec es determinaran els 
elements que es podran subcontractar, i s'exigeix que el contractista indiqui amb quines 
empreses i en quines condicions tècniques, de preu i de pagament se subcontractaran els 
elements que correspongui. Així mateix, cal fer constar la manera en què les persones 
subcontractistes poden exigir el pagament directe.” 

2. Es modifica l’apartat 8 de l’article 17 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual 
s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que resta redactat de la manera següent: 

“17.8 Excepcionalment, per adjudicar els contractes i acords marc que es financin amb fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, es podrà 
emprar el procediment negociat sense publicitat per raó d'urgència imperiosa, quan així sigui 
procedent, d'acord amb el que preveu l'article 168.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. Sempre que sigui possible, cal solꞏlicitar tres ofertes, dividir el 
contracte en lots i incorporar criteris de contractació socialment responsable”. 

3. Es modifica l’apartat 5 de l’article 19 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual 
s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
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Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que resta redactat de la manera següent: 

“19.5 Les persones responsables del contracte han de subscriure el Codi de principis i 
conductes recomanables a la contractació pública i les declaracions de béns i interessos que 
s'estableixin mitjançant el plec.” 

Títol VI. Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques 

Article 37 
Modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 

1. S'afegeix un darrer paràgraf a l'apartat 3 bis de l’article 31 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, amb el text següent: 

“Davant la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, el mateix departament haurà 
d’elaborar i publicar, com a mínim 20 dies abans de la celebració de les eleccions, un 
informe pressupostari previ a les eleccions. Aquest informe tindrà per objectiu proporcionar 
una imatge objectiva i rigorosa de l’estat general actual i previst de les finances públiques, 
així com tenir informada la ciutadania, i les persones representats polítiques i estimular el 
debat públic. 

El contingut d’aquest informe serà anàleg al de l’informe d’orientacions pressupostàries, a 
excepció dels apartats de prioritats i línies estratègiques preliminars per al proper 
pressupost.” 

 2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 31 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“4. S'ha d'adjuntar al projecte de llei de pressupostos la documentació següent: 

a) Les memòries de programa amb la descripció d'objectius i indicadors. 

b) Una memòria explicativa. 

c) Un informe econòmic i financer. 

d) Un informe sobre la perspectiva de gènere interseccional. 

e) Un informe sobre la perspectiva climàtica i ambiental. 

f) Un annex amb les dotacions de personal incloses en el projecte de pressupost 
classificades per seccions i programes. 

g) Un annex d'ajuts i subvencions. 

h) Un annex amb els projectes d'inversions reals inclosos en el projecte. 
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i) Els estats financers de les societats i altres entitats del sector públic i de les altres entitats 
que hagin estat classificades com a entitats del sector d'Administració pública de la 
Generalitat d'acord amb els criteris del sistema europeu de comptes nacionals i regionals 
(SEC) en els termes que estableixi l'ordre anual d'elaboració dels pressupostos. 

j) Una memòria de beneficis fiscals. 

k) Una memòria d'arrendament i compra d'immobles inclosos en el projecte. 

l) La liquidació del pressupost de l'any anterior i un estat d'execució del vigent. 

m) El càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central a què fa referència 
l'apartat 3 bis. 

n) Qualsevol altra documentació que es consideri rellevant per a complementar el projecte 
de llei de pressupostos.” 

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 57 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"3. Correspon al Departament d'Economia i Finances vetllar per la coordinació de la gestió 
de tresoreria de les entitats participades majoritàriament directament o indirectament per la 
Generalitat de Catalunya." 

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 61 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"3. La Intervenció fiscalitza les actuacions finançades amb crèdits avalats per la Generalitat 
per a conèixer en cada moment l'aplicació del crèdit." 

5. Es modifica l'apartat 4 de l’article 70 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"4. En el cas que no es doni resposta a les recomanacions fetes o la resposta sigui 
insuficient o inadequada, s’ha d’iniciar un procediment contradictori entre les parts, que un 
cop finalitzat, permetrà a la Intervenció General, si escau, posar aquest fet en coneixement 
del Govern, mitjançant la persona titular del departament competent en matèria de finances, 
per tal que 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 a la persona 
titular del departament competent en matèria de finances l'inici de l'expedient oportú, segons 
el que estableix l'article 85." 

 6. Es modifica l'apartat 4 de l’article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent:  

"4. Les actuacions de control financer a què fa referència aquest article poden comprendre 
una auditoria financera i de legalitat, a fi de comprovar que l'actuació de l'entitat s'ajusta a la 
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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 finalitats previstes; en cas contrari, poden incloure la proposta de les 
mesures d'ajust i de compensació que siguin pertinents. 
  
El personal designat per efectuar el control financer pot revisar els sistemes informàtics de 
gestió que consideri necessaris per dur a terme les funcions de control d'aquestes entitats." 

7. Es modifica l'apartat 5 de l’article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"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'entitat 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 calendari 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 evidències de 
possibles responsabilitats, la Intervenció General ha de proposar a la persona titular del 
departament competent en matèria de finances l'inici de l'expedient corresponent. 

Quan de les conclusions de l’informe de control financer derivat de les actuacions de control 
efectuades, es desprengui que l’entitat controlada ha pogut dur a terme actes de gestió que 
d’acord amb la normativa d’aplicació podrien ser susceptibles de nulꞏlitat, l’entitat, 
independentment de la seva forma jurídica, resta subjecta a iniciar el procediment de revisió 
d’ofici en els termes que estableix la normativa de procediment administratiu, als efectes que 
l’òrgan competent determini els efectes jurídics que se’n desprenguin." 

8. S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, amb el text següent: 

"7. En el marc dels controls a què fa referència l’apartat 1, les autoritats i les persones 
responsables de les entitats subjectes a control financer han de garantir que es presti la 
deguda colꞏlaboració i suport al personal de la Intervenció General i al personal de les 
societats d'auditoria o auditors i auditores de comptes contractats per a la realització del 
control; així com, facilitar els documents, els antecedents, les dades i tota la informació que 
demanin en els terminis que s’estableixin en la corresponent planificació. A aquestes 
efectes, el personal de la Intervenció General té la consideració d'agent de l'autoritat. 

En cas que l’interventor/a que dirigeixi un control trobi resistència a l’entrega de la informació 
necessària per a dur-lo a terme per part de l’entitat subjecta a control financer o bé es 
produeixi un retard injustificat en la seva posada a disposició, ho posarà immediatament en 
coneixement de l’interventor general, que ho traslladarà a la persona titular del departament 
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d’adscripció de l’entitat perquè prengui les mesures necessàries i exigeixi, si escau, les 
responsabilitats que calguin." 

 9. S’afegeix un article, el 71 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
amb el text següent: 

"Article 71 bis 

1. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 de l’article 71, han de disposar anualment d’una 
auditoria financera dels seus comptes anuals. En els exercicis en què no s’inclogui en el pla 
anual d'actuacions de control aprovat per a cada exercici econòmic per la Intervenció 
General l’esmentada auditoria de comptes anuals a realitzar amb mitjans propis, l’entitat ha 
de contractar societats d’auditoria o auditors i auditores de comptes privats perquè la duguin 
a terme, sens detriment que la Intervenció General pugui realitzar altres controls i/o dirigir 
l’auditoria de comptes anuals segons el pla anual d'actuacions esmentat. 

2. Les auditories que realitzin societats d’auditoria de comptes o auditors i auditores de 
comptes privats a les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya s’han de dur a 
terme d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic i les instruccions que dicti al 
respecte la Intervenció General, incloses les fundacions del sector públic de la Generalitat 
obligades a ser auditades d’acord amb la seva normativa específica. 

Aquesta disposició no és d’aplicació a les societats de capital del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya que estan obligades per la normativa mercantil a sotmetre els seus 
comptes anuals a auditoria. 

3. Les societats d'auditoria o auditors i auditores de comptes individuals concurrents en 
relació amb cada treball a adjudicar no podran ser contractats quan, el mateix any o l'any 
anterior a aquell en què desenvoluparan la seva feina, hagin realitzat o realitzin altres 
treballs per a l’entitat, sobre àrees o matèries respecte de les quals s'hagi de pronunciar 
l'auditor al seu informe. 

4. Els auditors i auditores contractats no ho poden ser, mitjançant contractacions 
successives per a la realització de treballs sobre una mateixa entitat per més de deu anys. 
Posteriorment, no podran ser contractats novament fins transcorreguts dos anys des de la 
finalització del període anterior. La durada dels contractes de les auditories de les societats 
de capital del sector públic de la Generalitat de Catalunya obligades a auditar-se per la 
normativa mercantil, resta sotmesa a la normativa específica." 

10. Es modifica la lletra e de l’article 75 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

"e) Dirigir i administrar els sistemes corporatius d'informació comptable i autoritzar, en casos 
excepcionals, la contractació de sistemes d'informació comptables específics de les entitats 
del sector públic." 

11. Es modifica la lletra g de l’article 76 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
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“g) Impulsar i dirigir la implementació i el manteniment dels sistemes corporatius d'informació 
comptable i la integració amb els sistemes informàtics de gestió. Per garantir l’exercici 
d’aquesta funció, les entitats del sector públic requeriran autorització prèvia preceptiva per 
part de la Intervenció General en aquells casos excepcionals en què sigui necessària la 
utilització d’un sistema d’informació comptable específic per part d’aquestes.” 
 
12. Es modifica l’apartat 4 de l’article 76 bis del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"4. Les entitats classificades com a Administració pública de la Generalitat segons el sistema 
europeu de comptes que prevegin formalitzar contractes que impliquin la creació i explotació 
d'infraestructures per mitjà d'associacions publicoprivades, d'acord amb el sistema europeu 
de comptes, o altres negocis jurídics que difereixin l'impacte pressupostari de l'execució de 
les inversions, han de remetre la proposta d'actuació a la Intervenció General, per a analitzar 
l'impacte potencial en la capacitat o necessitat de finançament segons el tractament que 
estableix la comptabilitat nacional i per a avaluar-ne la sostenibilitat financera, prèviament a 
l'inici de la licitació. El Govern de la Generalitat, a proposta de la Intervenció General, ha 
d'aprovar la modalitat de control a què s'han de sotmetre aquestes operacions." 

 13. Es modifica l'article 79 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que 
queda redactat de la manera següent: 

"Article 79 

1. El departament competent en matèria de finances, mitjançant el seu portal d'Internet, amb 
periodicitat trimestral dins del trimestre següent al venciment de cada trimestre, posa a 
disposició del Parlament perquè n'estigui informat i sigui estudiada per la Comissió 
d'Economia, Finances i Pressupost, la informació següent: 

a) L’estat d'execució del pressupost de la Generalitat i de les seves modificacions, que 
inclourà també la informació relativa als crèdits extraordinaris i als suplements de crèdit 
descrits a l’article 39 d’aquesta Llei, així com els moviments i la situació del tresor. 

b) La informació sobre l'evolució de l'endeutament, classificada en: 

- Crèdits i préstecs bancaris a llarg termini. 

- Emissions de deute a llarg termini. 

- Crèdits i préstecs a curt termini. 

- Emissions de deute a curt termini. 

c) La informació sobre els avals concedits en els termes de l’article 61 d’aquesta Llei, 
indicant el seu estat de situació i els riscs assumits. 

d) La informació completa i necessària sobre l'evolució dels resultats no financers del sector 
públic administratiu de la Generalitat de Catalunya i, amb l'anàlisi, si escau, de les 
desviacions respecte a les previsions del pressupost. 
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2. Les entitats del sector públic i les entitats classificades com a entitats del sector 
d'Administració pública de la Generalitat d'acord amb els criteris del sistema europeu de 
comptes nacionals i regionals (SEC) han de trametre mensualment al departament 
competent en matèria de finances un estat de llur situació financera i econòmica, d'acord 
amb l'estructura que aquest determini." 

14. Es modifica l’apartat 3 de l’article 81 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"3. En qualsevol cas, les entitats del sector públic de la Generalitat, les entitats adscrites a la 
Generalitat, les universitats públiques finançades per la Generalitat, les fundacions i els 
consorcis en què la Generalitat participa majoritàriament o minoritàriament han de trametre 
telemàticament els comptes anuals degudament aprovats a la Intervenció General i a la 
Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l'any posterior, d'acord amb el format i els 
requisits que estableixi la Intervenció General. També han de trametre la mateixa 
documentació referida a les empreses i altres entitats en què participen." 

15. S'afegeix un apartat 1 bis a l’article 88 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, amb la redacció següent: 

"1.bis Els ajuts i les subvencions s’han de programar amb caràcter previ en un pla estratègic 
de subvencions que ha de contenir, com a mínim, els objectius i els efectes que es pretenen 
amb la seva aplicació, el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts 
de finançament. 

El pla estratègic ha de ser aprovat per cada departament de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i inclourà també les subvencions i els ajuts de les entitats del sector públic que 
tinguin adscrites. 

L’efectivitat del Pla estratègic de subvencions queda condicionada a les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, 
d’acord amb les directrius del departament competent en matèria de finances." 

16. Es modifica  la lletra b de l’apartat 3 de l’article 94 del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"b) L'objecte i la finalitat de la concessió; l’import i, si escau, el percentatge subvencionat del 
pressupost de l'activitat o projecte singular i específic presentat per la persona solꞏlicitant, si 
l'objecte de la subvenció és d'aquesta naturalesa." 

17.Es modifica l’apartat 4 de l’article 100 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

"4. El termini de prescripció del dret de la Generalitat a la revocació i, si escau, al 
rescabalament dels fons rebuts per les persones beneficiàries de subvencions és de quatre 
anys i es computa, segons el cas: 

a) Des del moment en què va vèncer el termini per a presentar la justificació per part del 
beneficiari. 
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b) Des del moment de la concessió de la subvenció, en els casos que s'hagi concedit en 
consideració a la concurrència d'una determinada situació en les persones perceptores que 
no requereix altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la 
situació esmentada prèviament a la concessió. 

c) Des del moment en què venç el termini en què s'hagin de complir o mantenir, per part del 
beneficiari, determinades condicions o obligacions establertes." 

18. Es modifica l'apartat 1 i s'afegeix l'apartat 4 a la disposició addicional segona del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que resta redactat de la manera 
següent: 

"1. Les persones físiques que tinguin la condició de beneficiàries de les prestacions del 
sistema públic de serveis socials, inclosa la renda garantida de ciutadania, que estiguin 
obligades a retornar cobraments indeguts per aquest concepte poden retornar les quantitats 
percebudes indegudament sense cap tipus de recàrrec ni meritació d’interessos ni en el 
reintegrament del deute principal ni en el fraccionament. En el cas que el retorn sigui 
mitjançant fraccionament, aquest serà en un termini màxim de quaranta-vuit mesos, sense 
que hi pugui haver meritació d'interessos ni cap tipus de recàrrec, excepte en cas 
d'incompliment del pagament de tres terminis consecutius, supòsit en què les quantitats que 
restin pendents de pagament meriten interessos." 

"4. Les formes de retorn dels cobraments indeguts s’ajustaran a la normativa vigent en 
matèria de recaptació de deutes de dret públic, inclosa la compensació de deutes.” 

19. S'afegeix una disposició addicional, la tercera, al Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que 
queda redactada de la manera següent: 

"Disposició addicional tercera 
Sistemes i plataformes de tramitació digital 
  
Els sistemes d’informació o tramitació digitals/ informàtics de procediments de gestió de 
naturalesa o amb incidència econòmica o financera han de ser promoguts amb finalitat 
corporativa per les unitats amb competències transversals en la matèria corresponent en 
l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, essent els sistemes resultants d’obligada utilització 
per part de les diferents unitats i entitats de la Generalitat i havent de garantir la seva 
integració amb el sistema i plataforma de tramitació digital d’informació comptable de la 
Generalitat de Catalunya. Les excepcions en el seu ús han d’atendre a raons de singularitat i 
eficàcia i les ha de determinar la unitat responsable del sistema informàtic corporatiu 
corresponent." 

Article 38 
Modificació de la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'estatut de la funció interventora 

Es modifica l’article 3 de la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'estatut de la funció interventora, 
que resta redactat de la manera següent: 
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"Article 3 

1. Correspon a la Intervenció de l'Administració de la Generalitat: 

A. Com a centre de control intern: 

a) Fiscalitzar tots els actes administratius que donin lloc al reconeixement i a la liquidació de 
drets i obligacions de contingut econòmic, o que tinguin repercussió financera o patrimonial 
en els casos establerts per les disposicions vigents, i intervenir els ingressos i els pagaments 
que en derivin. 

La Intervenció ha de fiscalitzar els expedients de tramitació ordinària en el termini de deu 
dies, o de quatre dies si han estat declarats de tramitació urgent. 

En cas que l'expedient hagi estat retornat a l’òrgan gestor per a la seva revisió i/o esmena, la 
Intervenció disposa d’un nou termini per a la seva fiscalització equivalent a la meitat del 
termini inicial. 

En el supòsit que la Intervenció demani antecedents o informes complementaris per escrit, 
sense retornar l’expedient, el termini quedarà interromput fins que li siguin lliurats." 

 

Part tercera. Mesures en l'àmbit del sector públic 

Títol VII. Mesures administratives en matèria de personal de l'Administració de la Generalitat 
i el seu sector públic 

Article 39 
Modificació de la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'estatut de la funció interventora 

1. Es modifica la lletra d de l'apartat 1.A de l’article 3 de la Llei 16/1984, de 20 de març, de 
l'estatut de la funció interventora, que resta redactat de la manera següent: 

"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'alienació de béns. 

L'assistència a les meses de contractació és potestativa i es concreta d’acord amb els 
criteris que estableixi la Intervenció General." 

 2. S'afegeix una nova disposició transitòria, la tercera, a la Llei 16/1984, de 20 de març, de 
l'Estatut de la funció interventora, amb el text següent: 

"Disposició transitòria tercera 

Règim d'integració del personal funcionari a l'escala tècnica de control i comptabilitat del cos 
d'intervenció de la Generalitat de Catalunya 
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1. 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 de caràcter singular adscrit a la Intervenció General de 
l'Administració de la Generalitat, i acrediti haver prestat serveis durant un període de dos 
anys immediatament anteriors a l‘entrada en vigor d’aquesta disposició en llocs de treball de 
caràcter singular adscrits a la Intervenció General de l’Administració de la Generalitat, es 
podrà integrar a l'escala tècnica de control i comptabilitat del cos d'intervenció de la 
Generalitat de Catalunya, un cop superat un curs selectiu específic de formació regulat per 
una ordre del conseller competent 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. 

2. Aquest procés d'integració és aplicable, en els mateixos termes i condicions que els que 
estableix l’apartat 1 anterior, tret del requisit de l’ocupació definitiva, al personal que hagi 
adquirit, abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició transitòria, la condició de 
funcionari/funcionària de carrera del cos superior d'Administració de la Generalitat de 
Catalunya en virtut d’una oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal derivada de la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per 
a l'any 2017, de la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 
2018 o de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat a l'ocupació pública. 

3. El que s’estableix als apartats 1 i 2 d’aquesta disposició s'entén referit únicament als llocs 
de treball singulars amb funcions homogènies als llocs de treball base de l'escala tècnica de 
control i comptabilitat del cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya i amb nivell de 
destinació igual o superior a aquests llocs. 

4. El personal funcionari que s'integri en l'escala tècnica de control i comptabilitat del cos 
d'intervenció de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'apartat 1, 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 administrativa en què es trobava en el cos d'origen." 

Article 40 
Modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals, que resta redactat de la manera següent: 

“24.2. Corresponen a les escales dels cossos de policia local els grups següents: 

a) A l’escala superior, el grup A, subgrup A1. 

b) A l’escala executiva, el grup A, subgrup A2. 

c) A l’escala intermèdia, el grup C, subgrup C1. 

d) A l’escala bàsica, el grup C, subgrup C1. 
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 2. Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals, que resta redactada de la manera següent: 

“Disposició addicional setena 

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala 
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant 
de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació 
de llocs de treball corresponent. 

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació 
a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al 
qual pertanyia el/la funcionari/funcionària en el moment que van ésser perfets. 

4. Les persones aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs 
selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents 
al subgrup C1. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.” 

3. S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals, amb el text següent: 

“Disposició transitòria setena  

1. Els funcionaris de policia local amb categoria d’agent que, a l’entrada en vigor de la 
present Llei, no estiguin en possessió de la titulació requerida o de l’equivalència de nivell 
acadèmic amb el títol de tècnic/tècnica, segons la normativa vigent, podran participar, en els 
tres anys següents, en les convocatòries per accedir a la categoria de caporal de l’escala 
bàsica, i se’ls excusa de la titulació acadèmica requerida.  

2. Els funcionaris interins de la categoria d’agent que, en la data d’entrada en vigor de la 
present llei, ocupin un lloc de treball de la categoria d’agent i no disposin de la titulació 
requerida, poden continuar ocupant-los, fins a la seva cobertura definitiva o fins que sigui 
ocupada pel funcionari que la tingui reservada, d’acord amb la normativa vigent. 

 Els municipis que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, tinguin policies 
amb nomenament interí, podran fer ús, en els dos anys posteriors a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, del procediment de concurs-oposició, i se’ls exigeix la titulació acadèmica 
requerida per al subgrup C2. 

3. Els municipis que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, disposin de 
borses de personal interí creades seguint els processos establerts en la normativa 
específica per a policies locals, podran continuar nomenant personal de la borsa sempre que 
disposi de la titulació requerida. 
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 4. La reclassificació de grups de titulació que resulti de l’aplicació de la present Llei i de les 
normes de desenvolupament corresponents no impliquen l’increment de les retribucions 
totals dels funcionaris.  

5. Excepte el que s’estableix als apartats 1 i 2 d’aquesta disposició, la titulació exigida per a 
les categories d’agent i caporal és la següent: títol de batxillerat, tècnic o tècnica o un altre 
d’equivalent o superior." 

Article 41 
Modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d'incendis i de salvaments de Catalunya 

Es modifiquen les lletres a i b de l'apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 57 de la Llei 5/1994, de 4 
de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, que resten 
redactats de la manera següent: 

"-1 L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya té les funcions següents: 

a) Impartir el curs selectiu per a l'ingrés al cos de bombers de la Generalitat i al cos de 
bombers de l’Ajuntament de Barcelona i, si s'escau, d’altres ens locals. 

b) Impartir els cursos de capacitació per a la promoció a les diferents categories del cos de 
bombers de la Generalitat, de l’Ajuntament de Barcelona i, si s'escau, d’altres ens locals, 
d’acord amb les especificitats funcionals respectives ." 

"-2 L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de disposar dels mitjans econòmics, 
tècnics i personals necessaris per a desenvolupar les funcions esmentades en l'apartat 1." 

Article 42 
Reassignacions del personal sanitari 

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, que resta redactada de la manera següent: 

“Disposició addicional novena. Reassignació funcional de determinats empleats i empleades 
públics. 

 Amb la finalitat de fer més eficient la gestió dels recursos destinats a la sanitat pública i 
garantir una actuació més coordinada, el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, 
l’Institut Català de la Salut i les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat 
que hi estan vinculades, en el marc de convenis de colꞏlaboració interadministrativa per al 
desenvolupament de projectes d’interès comú, degudament identificats vinculats al 
compliment dels objectius del pla de salut de Catalunya corresponent i amb l’informe previ 
justificatiu emès per la unitat directiva del Departament de Salut responsable del projecte, 
poden dur a terme reassignacions funcionals d’empleats i empleades públics, tant per a 
tasques assistencials com no assistencials, d’acord amb la normativa laboral i de funció 
pública aplicable.” 



  

 

 

62/107 

 

 

Article 43  
Assignacions passives 

Els consellers i les conselleres de la Generalitat des del moment del cessament tindran dret 
prèvia solꞏlicitud al departament competent en matèria de despeses de personal a una 
assignació passiva en la quantia i durada que hagi determinat en l’exercici corresponent la 
Llei de pressupostos de la Generalitat. 

Aquesta assignació és incompatible amb qualsevol retribució o pensió amb càrrec a fons 
públics i amb qualsevol retribució 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'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb caràcter de legislació bàsica 
per a totes les administracions públiques. 

Article 44 
Canvis d’adscripció de places de personal estatutari 

Amb la finalitat d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos destinats a la sanitat 
pública, en el marc del desenvolupament i impuls de les polítiques departamentals, es 
podran efectuar canvis d’adscripció de places de personal estatutari al Departament de Salut 
per a realitzar funcions que siguin competència del Departament vinculades a una actuació 
temporal que requereixin de l’assessorament i expertesa de personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut amb competències en la matèria de què es tracti i que siguin adequades a 
la seva categoria professional, sense minva de retribucions, sempre i que així ho acrediti 
amb caràcter previ un informe justificatiu de la unitat directiva responsable del projecte. 

El canvi d’adscripció de places de personal estatutari al Departament de Salut restarà sense 
efecte quan conclogui l’actuació temporal que el va motivar i tindrà, en qualsevol cas, una 
durada màxima de tres anys. 

Títol VIII. Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic 

Article 45 
Modificació de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya (Consell 
Rector de la Biblioteca de Catalunya) 

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del 
sistema bibliotecari de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“b) La vicepresidència primera, que correspon al secretari o secretària general del 
Departament competent en cultura; la vicepresidència segona, que correspon al president o 
presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, i la vicepresidència tercera, que correspon al 
director o directora de la Biblioteca de Catalunya.” 

2. S’afegeix una lletra, la a.bis, a l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 4/1993, de 18 de març, 
del sistema bibliotecari de Catalunya, amb el text següent: 

"a.bis) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'exercici precedent." 
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Article 46 
Modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora dels residus. (Agència de Residus de Catalunya) 

S'afegeix una lletra, la f, a l'article 57.1, del text refós de la Llei reguladora dels residus, amb 
el text següent: 

"f) La gestió, la comprovació, la inspecció i la revisió dels actes derivats de l'aplicació de 
l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, 
llevat de la reclamació economicoadministrativa." 

Article 47 
Modificació de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 

Es modifica la lletra b de l'article 16, apartat 3 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 

"b) Els altres membres de la Comissió es nomenen per a un període de quatre anys, 
prorrogable una sola vegada, i es renoven per meitats cada quatre anys." 

Títol IX. Modificacions legislatives en matèria d'organismes independents i/o estatutaris 

Article 48 
Modificació del text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2022, de 26 de juliol 

Es modifica la disposició transitòria del text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, 
aprovat pel decret legislatiu 1/2022, de 26 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 

"Disposició transitòria 

1. Es confereixen a l'Institut Català de Finances, directament o bé mitjançant qualsevol de 
les seves filials, les tasques d'execució dels instruments financers del Programa operatiu de 
Catalunya FEDER 2014-2020 (Decisió CE 2015-894) en els termes de l'article 38.4.c) del 
Reglament (UE) número 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, i se l'habilita 
perquè adopti les mesures oportunes per assegurar la bona gestió dels instruments 
financers del dit programa. 

2. Es confereixen a l’Institut Català de Finances, mitjançant Instruments Financers per a 
Empreses Innovadores, SL. o bé directament, les tasques d’execució dels instruments 
financers del Programa operatiu de Catalunya FEDER 2021-2027 en els termes previstos en 
l’article 59.3.c) del Reglament (UE) núm. 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 
24 de juny, i se l’habilita perquè desenvolupi les mesures oportunes per assegurar la bona 
gestió dels instruments financers de l’esmentat Programa." 

Article 49 
Modificació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència 
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S’afegeix una lletra, la e, a l’article 22 de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat 
Catalana de la Competència, amb el text següent: 

“e) El producte de les sancions que imposi en l’exercici de les seves competències.” 

 

Part quarta. Mesures administratives 

Títol X. Mesures administratives en matèria d'educació 

Article 50 
Modificació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació 

S'afegeix una disposició addicional, la trenta-tresena, a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d'educació, amb el text següent: 

“Disposició addicional trenta-tresena 

Sens perjudici de la normativa vigent i de les competències que corresponen al Govern per a 
determinar el currículum d´acord amb l´article 53.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d´educació, s´habilita el conseller o consellera competent perquè estableixi, per mitjà d'una 
ordre: 

a) El currículum dels cicles formatius de formació professional, dels cicles formatius dels 
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i dels cicles dels ensenyaments 
esportius de règim especial, quan derivin d’un títol creat pel Govern de l’Estat. 

b) El currículum dels ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.” 

Article 51 
Modificació del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres 
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. 

1. Es modifica l’article 2 del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració 
de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que resta redactat de la 
manera següent: 

"Article 2. Àmbit 

El procediment d'integració s'aplica als centres que formen part del Servei d'Educació de 
Catalunya i que, com a tals, estan inscrits en el registre de centres que gestiona el 
departament competent en matèria de política educativa." 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del 
procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que 
resta redactat de la manera següent: 
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"1. Els titulars del centre educatiu, un cop informat el consell escolar, han d'instar el 
procediment d'integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat, davant del departament 
competent en matèria de política educativa." 

Títol XI. Mesures administratives en matèria de política social i igualtat 

Article 52 
Modificació de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels 
catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de 
suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 
18/1996, que resta redactat de la manera següent: 

"1. Les persones que tenen la condició de retornades, d'acord amb el que estableixen els 
articles 3 i 6, i que acrediten una situació de necessitat econòmica d'acord amb el que 
estableix l'apartat 2, tenen dret a una prestació econòmica consistent en un ajut de caràcter 
universal i de pagament únic." 

Article 53 
Modificació de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 

 1. Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactada de la manera següent: 

"a) Trobar-se sota tutela de l'organisme competent en matèria de protecció a la infància en 
el moment de complir els 18 anys." 

2. Es modifica la lletra c de l’apartat 3 de l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactada de la manera següent: 

"c) Comprometre’s a seguir el programa d'inserció que establirà l'òrgan competent vinculat a 
uns objectius específics." 

3. Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactada de la manera següent: 

"b) Incomplir el compromís de seguir el programa d’inserció, abandonar-lo o no seguir-ne les 
pautes." 

Article 54 
Modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de la disposició addicional quinzena de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials, que resta redactada de la manera següent: 

"b) S'habiliten els serveis de salut per a comunicar als serveis socials les dades relacionades 
amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i 
també les dades de llur història clínica que puguin tenir afectació en l'autonomia personal –ja 
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sigui per situació de dependència o de discapacitat–, per a detectar i intervenir en situacions 
de risc social i/o vulnerabilitat que puguin requerir l'activació de prestacions socials i que 
necessitin informació sanitària per a fer-se efectives, així com intervencions i actuacions per 
tal de garantir un procés d'atenció integral i integrada. 

Poden accedir a la informació els professionals dels serveis socials implicats en el 
seguiment i l'avaluació de la ciutadania inclosos els professionals sanitaris adscrits al 
sistema de serveis socials implicats en el tractament i assistència de la persona interessada, 
degudament acreditats." 

Article 55 
Modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista 

1. Es modifica l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, que resta redactat de la manera següent: 

"Article 47 
Prestació econòmica única per danys i seqüeles conseqüència de la violència masclista 

1. Les dones supervivents d’alguna de les formes de violència especificades en aquesta llei 
tenen dret a percebre del Govern un pagament únic d'una quantitat econòmica en les 
condicions i amb els requisits que s'estableixin per reglament. 

2. La quantia a què fa referència l'apartat 1 és compatible amb les indemnitzacions que 
s'estableixin en sentència judicial o amb altres prestacions econòmiques, públiques o 
privades, que legalment els puguin correspondre. 

3. Si la víctima és menor d'edat, la quantitat econòmica no pot ésser administrada per l'autor 
o inductor de la violència. 

4. Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de qualsevol de les formes de violència 
masclista especificades per aquesta llei, que siguin menors de vint-i-sis anys i que en 
depenguin econòmicament en el moment de la mort de la mare tenen dret a la percepció, en 
un pagament únic, d'una quantia econòmica, en les condicions i amb els requisits que 
s'estableixin de forma reglamentària. 

També tenen dret a rebre aquesta indemnització les dones a les quals han mort el seu fill o 
filla en el marc de la violència vicària.” 

2. Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 84 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista, que queden redactats de la manera següent: 

"1.Els programes d'intervenció integral contra la violència masclista es configuren com els 
instruments de planificació que ha d'aprovar el Govern amb una vigència de quatre anys, 
amb l'elaboració prèvia pel departament competent en matèria d’igualtat i feminismes, 
juntament amb els departaments competents en cada cas. Aquests instruments recullen el 
conjunt d'objectius i mesures per a erradicar la violència masclista i també estableixen, d'una 
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manera coordinada, global i participativa, les línies d'intervenció i les directrius que han 
d'orientar l'activitat dels poders públics." 

"4.Per a l'elaboració, el seguiment i l'avaluació dels programes d'intervenció integral, el 
departament competent en matèria d’igualtat i feminismes ha d'establir els mecanismes 
necessaris per a garantir la participació dels ens locals, les entitats de dones, els agents 
socials, i també les persones i les entitats expertes en matèria de violència masclista." 

3. S’afegeix una disposició addicional, la quinzena, a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista, amb el text següent: 

“Disposició addicional quinzena. Efectes de còmput de les prestacions de caire social de la 
Llei en relació amb la renda garantida de ciutadania 

A efectes de determinar la fixació de la quantia mensual de la renda garantida de ciutadania 
així com la suficiència d’ingressos per accedir a aquesta prestació no es tenen en compte 
com a ingressos de la unitat familiar, les prestacions econòmiques de caire social que es 
preveuen en aquesta llei als articles 47 i següents.” 

Article 56 
Modificació del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis 
socials 2010-2011, en relació amb l'annex 1 

 Es modifica l’epígraf 1.3.1 de l’annex 1 del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual 
s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, que resta redactat de la manera següent: 

"1.3.1 Serveis i programes de caràcter experimental, no enquadrables en cap dels serveis 
descrits als apartats anteriors. 

El contingut mínim de la prestació l'haurà de justificar en cada cas l'entitat titular, 
especificant l'objecte i les funcions del servei, la població destinatària, la forma de prestació, 
els perfils i les ràtios dels professionals, els estàndards de qualitat, els criteris d'accés i la 
previsió d'avaluació del servei experimental. Aquesta justificació haurà de ser validada pel 
departament de la Generalitat competent en matèria de serveis socials, atenent criteris de 
viabilitat, eficàcia, eficiència, qualitat i sostenibilitat, i d'acord amb el que estableix la 
disposició addicional vuitena d'aquest Decret." 

Article 57 
Modificació del 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 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, 

1. Es modifica l'apartat 1 i se suprimeix l'apartat 2 de l'article 3 del 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 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, que resta redactat de la manera següent: 
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"3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que regula aquest 
capítol: 

a) Les dones supervivents d’alguna de les formes de violència masclista que especifica la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril. 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." 

2. Es modifica l'article 4 del Decret 80/2015, de 26 de maig, que resta redactat de la manera 
següent: 

"Article 4 
Naixement del dret i prescripció 

Tenen dret a les indemnitzacions que regula aquest Decret les persones beneficiàries que 
estableix l’article anterior, sempre que hi hagi una resolució judicial que acrediti que la solꞏ 
licitant o la mare de la persona solꞏlicitant ha estat víctima de violència masclista. 

No caldrà l’aportació de resolució judicial en els supòsits en els quals hagi estat impossible 
el seguiment d’un procediment judicial contra l’agressor per defunció d’aquest. En aquest 
cas caldrà l’aportació de les diligències policials obertes sobre els fets que descriguin 
l’existència de violència masclista. 

El dret a solꞏlicitar la indemnització prescriu al cap de dos anys a comptar de la data de 
notificació de la resolució judicial o la data en què es van dur a terme les diligències policials 
a la quals es refereixen els apartats anteriors." 

3. Es modifica l'article 5 del Decret 80/2015, de 26 de maig, que resta redactat de la manera 
següent: 

" 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 direcció general competent en 
matèria de violència masclista del departament competent en matèria d’igualtat i 
feminismes." 

4. Es modifiquen les lletres a.3 i b.4 de l'article 8.1 del Decret 80/2015, de 26 de maig, que 
resten redactades de la manera següent: 

"a.3 Sentència definitiva, o definitiva i ferma, que acrediti que la solꞏlicitant ha estat víctima 
de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica la Llei 5/2008, del 24 
d'abril. 

Excepcionalment no caldrà l’aportació de resolució judicial en els supòsits en els quals hagi 
estat impossible el seguiment d’un procediment judicial contra l’agressor per defunció del 
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mateix. En aquest cas caldrà l’aportació de les diligències policials obertes sobre els fets que 
descriguin l’existència de violència masclista”" 

"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. 

Excepcionalment no caldrà l’aportació de resolució judicial en els supòsits en els quals hagi 
estat impossible el seguiment d’un procediment judicial contra l’agressor per defunció 
d’aquest. En aquest cas caldrà l’aportació de les diligències policials obertes sobre els fets 
que descriguin l’existència de violència masclista." 

5. Es modifica l’article 10.1.b) del Decret 80/2015, de 26 de maig, que resta redactat de la 
manera següent: 

"b) En el cas de fills o filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista, 
l’import de la indemnització és de cinc vegades l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya anual. En cas de concurrència de descendents, cada fill o filla té dret a rebre 
aquesta quantitat. 

També tenen dret a rebre aquesta indemnització les dones a les quals han mort ell seu fill o 
filla en el marc de la violència vicària." 

Article 58 
Assignació monetària del Pla pilot de la renda bàsica universal del Govern de Catalunya. 

1. Es crea l'assignació monetària del Pla pilot de la renda bàsica universal del Govern de 
Catalunya que consisteix en una quantitat monetària que es percep de forma individual, té 
naturalesa universal, i és incondicional. 

2. La quantia es fixa en 800 euros mensuals per a les persones majors d’edat d’acord amb 
el que determini la normativa reguladora de la implementació del Pla pilot de la renda bàsica 
universal i en 300 euros mensuals per a les que siguin menors d’edat. 

3. Tenen dret a solꞏlicitar l’assignació monetària les persones que resultin escollides d acord 
amb els criteris i el procediment que estableixi la normativa per a la implementació del Pla 
pilot de la renda bàsica universal. 

4. La percepció de l’assignació monetària resta supeditada al temps de durada del Pla pilot 
de la renda bàsica universal. 

5. No es percebrà l’assignació monetària en el supòsit que la persona perceptora deixi 
voluntàriament de participar en el Pla pilot de la renda bàsica universal. 

6. L'atorgament de l’assignació monetària del Pla pilot de la renda bàsica universal té 
caràcter voluntari i eventual i no constitueix ni genera dret a rebre assignacions 
econòmiques futures. 
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7. El Govern aprovarà la dotació econòmica necessària per a la implementació del Pla pilot 
de la renda bàsica universal en la data que entri en vigor la normativa que reguli la 
implementació del Pla i posteriorment es consignarà en el pressupost del departament 
responsable de l’execució del Pla pilot de la renda bàsica universal. 

Títol XII. Mesures en matèria d'habitatge amb protecció oficial 

Article 59 
Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 83 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, que resta redactat de la manera següent: 

“2. Correspon a l'administració competent per qualificar els habitatges amb protecció oficial 
determinar-ne el preu o la renda màxims en el moment de qualificar-los. Cada vegada que 
es formalitzi un contracte que permeti als usuaris ocupar un habitatge amb protecció oficial, 
les parts han de fer constar al contracte el preu i la renda màxims vigents en el moment 
d’atorgament de la qualificació definitiva de l’habitatge, que en segones i posteriors 
adjudicacions podrà actualitzar-se d’acord amb la variació interanual de l'índex de preus al 
consum calculada en funció de les mitjanes anuals del conjunt de l’Estat entre l’any de la 
qualificació i l’any de la formalització del contracte, sense perjudici que puguin pactar un 
preu o una renda inferiors.” 

Article 60 
Modificació del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar 
l'accés a l'habitatge 

Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria cinquena bis del Decret llei 17/2019, de 23 
de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que resta redactat de la 
manera següent: 

“3. Són aplicables a les segones i posteriors transmissions, lloguers o cessions de l'ús dels 
habitatges amb protecció oficial qualificats a l’empara del Decret 454/2004, de 14 de 
desembre de desplegament del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, i posteriors, els 
preus de venda i les rendes màxims que consten a la qualificació definitiva actualitzats amb 
l’índex de preus al consum, entre l'any de la qualificació i el de la subscripció del contracte, 
sense que es puguin superar els imports resultants d'aplicar el sistema d'actualització de 
preus previst a la normativa sobre la base de la qual s'han qualificat els habitatges. 

El sistema d’actualització de mòduls dels habitatges subjectes a qualsevol règim de 
protecció oficial anteriors al Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla 
per al dret a l'habitatge 2004-2007, serà el que s’estableix a la normativa que els és 
d’aplicació. 

Les actualitzacions de mòduls d’acord amb l'índex de preus al consum es calcula en funció 
de la variació interanual de les mitjanes anuals del conjunt de l’Estat.” 
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Títol XIII. Mesures administratives en matèria de medi ambient i sostenibilitat, 
d'infraestructures i mobilitat, d'urbanisme i d'ordenació d'aigües 

Capítol I. Modificacions legislatives en matèria de medi ambient i sostenibilitat 

Article 61 
Modificació de la Llei 12/1985, de 15 de juny, d'espais naturals 

1. Es modifica l’apartat 1 de l'article 9 de la Llei 12/1985, de 15 de juny, d’espais naturals, 
que resta redactat de la manera següent: 

"1. El Govern, a proposta del Departament competent en matèria d’espais naturals, després 
de fets els estudis de flora, ecològics i altres que puguin ésser necessaris per a una 
protecció millor de les espècies, d'acord amb el que disposa la legislació de forests i sens 
perjudici de la utilització, quan sigui procedent, d'altres instruments de protecció, ha de 
declarar la condició d'estrictament protegits a tot el territori de Catalunya o en part d'aquest 
de les espècies de la flora silvestre, la gea, les pedres i els fòssils que necessiten una 
preservació especial. Anualment el Consell de Protecció de la Natura ha de proposar al 
Govern les mesures que s’han d’emprar per a l'actualització de la normativa aplicable en 
relació amb les espècies especialment protegides." 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16  de la Llei de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais 
naturals, que resta redactat de la manera següent: 

"2. La delimitació definitiva de cada espai s’ha de fer mitjançant la declaració d’alguna de les 
figures de protecció que estableix l’article 21.1, mitjançant el planejament a què fa esment 
l’article 5 o bé mitjançant una resolució de la persona titular del departament competent en el 
disseny del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya; en aquest darrer cas prèvia 
informació pública i audiència als ajuntaments compresos en l'àmbit territorial de l’espai 
delimitat." 

Article 62 
Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d'abril 

1. Es modifica la lletra j de l’article 3 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, que resta redactada de la manera 
següent: 

“j) Instalꞏlació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què es guarden 
els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles 
d'ensinistrament, els centres d'importació d'animals i les gosseres esportives o de caça 
sempre que allotgin quinze  o més exemplars majors de tres mesos d’edat.” 

2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 30 del text refós de la Llei de protecció dels animals, que 
resta redactat de la manera següent: 
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"30.2 El departament competent en matèria de biodiversitat, d'acord amb l'estat de les 
poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar o reduir la relació d'espècies 
protegides a Catalunya." 

Article 63 
Modificació de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que resta redactat de la 
manera següent: 

"1. Són infraccions lleus els incompliments dels requeriments formulats per l'Administració 
per esmenar les accions o les omissions següents:" 

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 6/2001, del 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que resta 
redactada de la manera següent: 

"b) Excedir el flux d’hemisferi superior instalꞏlat establert per la normativa." 

 3. S’afegeix una lletra, la c, a l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 6/2001, del 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, amb el text 
següent: 

"c) Cometre una infracció tipificada com a lleu si es donen acumulativament les 
circumstancies següents: un impacte important al medi o a edificis habitats i que l’acció 
infractora tingui un abast territorial extens o afecti a un nombre molt elevat de punts de llum." 

Article 64 
Modificació de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica, que resta redactat de la manera següent: 

" 2. Poden ésser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit 
d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica moderada en 
10 dB(A) o més, dues vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres 
d’alternes, dins el termini d’un mes." 

2. Es modifica la lletra a de l’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, que resta redactada de la manera següent: 

"a) Estar destinats temporalment o permanent a ús residencial." 

3. S’afegeix un article, el 20 bis, a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, amb el text següent: 

"Article 20 bis. Activitats festives i altres actes a la via pública 
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Amb motiu de l’organització d’actes tradicionals, festius, esportius, culturals o d’altres, que 
tinguin un arrelament o un interès social especials, els municipis poden adoptar, en 
determinades zones i prèvia valoració de l’impacte acústic, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica en aquestes." 

4. Es modifica la lletra d i s'afegeixen dues lletres, la e i la f, a l'apartat 1 de l'article 30 de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, amb el text 
següent: 

"d) No comunicar a l’Administració competent les dades requerides per aquesta dins dels 
terminis establerts a l’efecte." 

"e) Instalꞏlar o comercialitzar emissors acústics sense adjuntar-hi informació sobre els seus 
índexs d’emissió, quan aquesta informació sigui exigible conforme a la normativa aplicable." 

"f) Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció greu o molt greu." 

5. Es modifica la lletra e de l'apartat 2 de l’article 30 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, que resta redactada de la manera següent: 

"e) Incomplir les condicions imposades en l’autorització administrativa quan no s’hagi produït 
un dany o deteriorament greu al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la 
salut de les persones." 

 6. Es modifica la lletra f i s'afegeixen les lletres g, h, i, j i k a l'apartat 3 de l'article 30 de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, amb el text 
següent: 

"f) Incomplir les obligacions derivades de l’adopció de mesures provisionals establertes a 
l’article 32." 

"g) Incomplir les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les edificacions 
contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la salut de les persones." 

"h) Superar els valors límit d’immissió establerts a les zones d’especial protecció de la 
qualitat acústica (ZEPQA) i de les zones acústiques de règim especial (ZARE)." 

"i) Superar els valors límit d’immissió aplicables, quan s’hagi produït un dany o afectació 
greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill la seguretat o salut de les persones." 

"j) Incomplir les condicions imposades en l’autorització administrativa quan s’hagi produït un 
dany o deteriorament greu al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la 
salut de les persones." 

"k) Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys." 

7. Es modifica l’apartat 1 de l'article 33 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica, que resta redactat de la manera següent: 
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"1. Les infraccions tipificades per aquesta Llei se sancionen d’acord amb els límits següents: 

a) Infraccions lleus, fins a 1.500 euros. 

b) Infraccions greus, des de 1.501 fins a 20.000 euros. 

c) Infraccions molt greus, des de 20.001 fins a 450.000 euros." 

8. S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, amb el text següent: 

 

"Disposició addicional setena 

Les obres i reformes en habitatges queden excloses del compliment dels valors límit 
d’immissió establerts a l’apartat 2 de l’annex 4, immissió sonora aplicable a l’ambient interior 
produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat; i es regiran pel 
que s’estableix a les ordenances municipals i als permisos d’obres." 

Article 65 
Modificació de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 

1. S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 5 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de 
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus, amb el text següent: 

“6. La recaptació de l’impost i les assignacions que corresponguin a la Generalitat 
procedents de la imposició per les administracions públiques de gravàmens sobre residus 
s’han de destinar en exclusiva a mesures i inversions relacionades amb millores en la gestió 
de residus i, preferentment, a: 

a) L’impuls de l’economia circular. 

b) Inversions per a la millora, ampliació i manteniment i construcció d’infraestructures de 
gestió de residus, i dels mitjans per a la recollida separada, tot incloent R+D+I, d’acord amb 
els instruments de planificació. 

c) Despeses de planificació, seguiment i control de la producció i gestió de residus, 
especialment els de competència municipal. 

d) Despeses de la gestió del mateix impost.” 

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de 
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus, que resta redactat de la manera següent: 
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"2. Es crea la Junta de Govern per als Residus Municipals, que ha d'administrar els recursos 
procedents dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, així com els 
imports i assignacions provinents d’impostos i gravàmens sobre residus procedents d’altres 
administracions públiques i les actuacions derivades del Fons de gestió de residus amb la 
composició següent: 

a) El president o presidenta, que és designat pel president o presidenta de l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

b) Dos vocals designats per l'Agència de Residus de Catalunya.  

c) Tres vocals en representació dels ens locals, designats de la manera següent: un per 
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, un altre per 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i un altre per la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

d) El secretari o secretària, designat per l'Agència de Residus de Catalunya, amb veu i 
sense vot." 

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de 
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus, que resta redactat de la manera següent: 

"3. Es crea la Junta de Govern per als Residus de la Construcció, que ha d'administrar els 
recursos procedents del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
així com els imports i assignacions provinents d’impostos i gravàmens sobre residus 
procedents d’altres administracions públiques i les actuacions derivades del Fons de gestió 
de residus amb la composició següent: 

a) El president o presidenta, que és designat pel president o presidenta de l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

b) Tres vocals designats per l'Agència de Residus de Catalunya. 

c) Quatre vocals designats per la Confederació Catalana de la Construcció. 

d) El secretari o secretària, designat per l'Agència de Residus de Catalunya, amb veu i 
sense vot." 

4. Es modifica l’apartat 9 de l’article 6 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de 
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus, que resta redactat de la manera següent: 

"9. Les juntes de govern han d'acordar, abans del 30 de setembre de cada any, els criteris 
que determinen la distribució dels recursos procedents dels cànons, així com els imports i 
assignacions provinents d’impostos i gravàmens sobre residus procedents d’altres 
administracions públiques, amb la presentació prèvia al Consell de Direcció de l'Agència de 
Residus de Catalunya. Per a la determinació d'aquests criteris s'han de tenir en compte els 
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models de gestió de residus establerts pels programes de gestió de residus i pel Pla 
territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals." 

"10. La distribució dels fons procedents dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus municipals i dels imports i assignacions provinents d’impostos i gravàmens sobre 
residus procedents d’altres administracions públiques, s'ha d'ajustar als criteris següents: 

a) S'han de tenir en compte els fluxos de residus municipals que no es destinin a deposició 
controlada ni a valorització energètica, que s'han de ponderar d'acord amb els criteris que 
estableixi la Junta de Govern per als residus municipals. 

b) El cinquanta per cent dels fons, com a mínim, s'ha de destinar al tractament de la fracció 
orgànica recollida selectivament, inclosos els tractaments que redueixen la quantitat o 
milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats 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'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 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 perla implantació o el funcionament de les 
infraestructures de gestió de residus. 

6. Es modifica l’apartat 11 de l’article 6 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de 
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus, que resta redactat de la manera següent: 

 "11. La distribució dels fons procedents del cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció així com els imports i assignacions provinents d’impostos i gravàmens 
sobre residus procedents d’altres administracions públiques, 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 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 implantació o el funcionament de les 
infraestructures de gestió de residus." 
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7. Es modifica l’apartat 11 bis de l’article 6 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament 
de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus, que resta redactat de la manera següent:  

"11 bis. La distribució dels fons procedents dels cànons sobre la deposició del rebuig dels 
residus industrials així com els imports i assignacions provinents d’impostos i gravàmens 
sobre residus procedents d’altres administracions públiques, 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 
industrials (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 exercicis següents. 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 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 implantació o el funcionament de les 
infraestructures de gestió de residus." 

Article 66 

Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic 

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
que resta redactat de la manera següent: 

"3. En els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es 
desenvolupin a Catalunya, s'han de valorar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant dels impactes del 
canvi climàtic. Els departaments competents en matèria de canvi climàtic i avaluació 
ambiental han d'establir les metodologies i guies oportunes que facilitin el càlcul de les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i l'anàlisi de la vulnerabilitat”. 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 56 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
que resta redactat de la manera següent: 

"1. El Govern ha d'establir els instruments oportuns per facilitar que la ciutadania disposi 
d’informació sobre la petjada de carboni dels productes i pugui decidir llur consum coneixent 
les emissions que ha generat la producció i el transport d'un determinat bé." 

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 56 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, 
que resta redactat de la manera següent: 

"2. Els instruments a què es refereix l’apartat anterior han d’incloure el detall de la 
metodologia de càlcul que s’hagi fet servir així com de les fonts de dades utilitzades. 
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Aquestes metodologies han de ser coherents amb les directrius que sobre la petjada 
ambiental dels productes estableixi la UE." 

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 56 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic, 
que resta redactat de la manera següent: 

"3. El departament competent en matèria de canvi climàtic i el departament competent en 
matèria de consum han d’establir els acords oportuns amb els representants dels diferents 
sectors dels productes indicats a l’annex III per fer possible que la informació abans indicada 
arribi al consumidor de forma fàcilment comprensible i accessible." 

5. Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi 
climàtic que queda redactada de la manera següent:  

" Disposició addicional sisena 

Els instruments a què fa referència l’article 56 sobre la petjada de carboni dels productes 
indicats a l’annex III, han d’estar disponibles, com a molt tard, l’1 de gener de 2026." 

Article 67 
Modificació de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral 

Es modifica la lletra g de l’article 29 de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i 
ordenació del litoral, que resta redactat de la manera següent: 

"g) La tutela i policia del domini públic maritimoterrestre i les seves zones de servitud 
respecte a: les actuacions dutes a terme sense acord de l'Administració de la Generalitat o 
de l'ajuntament o sense haver fet la declaració responsable corresponent, sens perjudici de 
la competència sancionadora de l'Estat respecte d'ocupacions demanials sense títol; la 
vigilància del compliment de les condicions d'acord amb les quals l'Administració de la 
Generalitat hagi atorgat les concessions i les autoritzacions; l'observança dels requisits 
exigits per la legislació en matèria de costes per a les actuacions subjectes a declaració 
responsable davant l'Administració de la Generalitat, i l'adopció de les mesures 
corresponents per a la protecció de la legalitat relatives a la restauració de la realitat física 
alterada i de l'ordre jurídic vulnerat, la imposició i la recaptació de sancions i la determinació 
dels danys i els perjudicis causats." 

Article 68 
Fons per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya 

1. Es crea el Fons per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya per al finançament de les 
actuacions de detecció, retirada i gestió de l’amiant i de la resta d’iniciatives vinculades amb 
el tractament i l’erradicació de l’amiant, incloses  la difusió, la sensibilització i la formació i el 
foment de les iniciatives privades concurrents amb els objectius del Fons, en particular quan 
es vinculin amb l’impuls de les energies renovables. 

2. El Fons s’integra dins dels crèdits pressupostaris corresponents al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’executa aquest de conformitat amb els acords 
adoptats per la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya. 
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Capítol II. Mesures administratives en matèria d'infraestructures i mobilitat 

Article 69 
Modificacions del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 
25 d'agost 

S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 19 del text refós de la Llei de carreteres, amb el text 
següent: 

"8. Els titulars de béns o instalꞏlacions per a la prestació de serveis d’interès general que 
impedeixin o entorpeixin significativament l’execució d’obres de carreteres estan obligats a la 
seva retirada o modificació total i efectiva en el termini màxim de sis mesos a partir de la 
solꞏlicitud de la direcció general competent en matèria de carreteres. La restitució d’aquests 
serveis afectats s’executarà d’acord amb la proposta fixada en el projecte aprovat per la 
direcció general competent en matèria de carreteres. El cost de la retirada o modificació serà 
fixat contradictòriament entre les parts, excepte quan els béns o instalꞏlacions es trobessin 
abans ubicats en la zona de domini públic viari en virtut d’una autorització en la qual 
s’establís l’obligació per al titular de retirar-los al seu càrrec quan fos requerit per necessitats 
del servei públic de carreteres. 

Alternativament, durant el termini de dos mesos des de la dita solꞏlicitud, la direcció general 
competent en matèria de carreteres podrà convenir amb els titulars dels béns o instalꞏlacions 
afectats que les actuacions necessàries les executi la dita unitat directiva. 

En tots els casos, si la inactivitat o demora en la retirada o modificació impedeixen l’inici o la 
continuïtat de les obres del projecte de carreteres que les afecten, el requeriment efectuat 
tindrà els efectes de resolució administrativa notificada als efectes d’imposició de multes 
coercitives, d’acord amb el que disposa aquesta Llei i la normativa sobre el procediment 
administratiu comú. L’import de les dites multes pot ser com a màxim del deu per cent del 
pressupost de licitació de les unitats de les obres afectades i es poden imposar amb 
periodicitat mensual. 

Transcorregut el període de sis mesos indicat en el primer paràgraf sense que el titular hagi 
realitzat la modificació necessària, total i efectiva, ni existeixi acord amb la direcció general 
competent en matèria de carreteres per a la seva execució per aquesta o per fixar-ne el cost 
contradictori, la direcció general competent en matèria de carreteres podrà procedir de forma 
subsidiària a la realització de les modificacions provisionals o definitives de serveis, béns o 
instalꞏlacions afectats, amb independència de les responsabilitats civils per perjudicis i 
increments de costos de l’obra i de la imposició, si escau, de les multes coercitives que se’n 
puguin derivar. 

En ambdós supòsits, i sense perjudici de la formalització d’entrega de la documentació legal 
i tècnica descriptives de l’actuació de modificació de serveis realitzada, la titularitat i el servei 
restituïts passaran de forma plena al titular del servei existent que hagi estat modificat, amb 
efectes des de la data que s’indiqui en la notificació que a aquest efecte realitzi la direcció 
general competent en matèria de carreteres, i sense que aquesta actuació pugui donar lloc a 
cap dret o indemnització a favor del titular esmentat. " 
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Article 70 
Modificació de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable 

S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 9 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per 
cable, amb el text següent: 

"4. Els usuaris menors de quatre anys poden quedar exempts de l’obligació d’adquirir títol de 
transport, mantenint-se la vigència de la resta de drets i obligacions previstos en aquest 
article." 

Article 71 
Modificació de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi 

1. Es modifica l'apartat 1 de l’article 20 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que resta 
redactat de la manera següent: 

"1. Els vehicles a què fan referència les llicències i les autoritzacions han de complir els 
requisits que determinin les normes de desenvolupament d'aquesta Llei quant a les 
condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i prestacions adequades al servei a 
què estan adscrits, sens perjudici del que pugui determinar el departament competent en 
matèria de transports pel que fa a les condicions exigibles als vehicles. 

En cap cas els vehicles de mobilitat personal i els cicles poden dur a terme serveis de taxi o 
assimilats." 

2. Es modifica la lletra e de l’article 39 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que resta 
redactada de la manera següent : 

"e) No dur aparell taxímetre en el cas que aquest sigui exigible, manipular-lo, fer-lo funcionar 
d'una manera inadequada, o prestar un servei de taxi amb el taxímetre desactivat, quan 
aquest fet sigui imputable a l'actuació de la persona titular de la llicència o l'autorització, o al 
personal que en depengui." 

3. Es modifica la lletra c de article 40 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que resta 
redactada de la manera següent : 

"c) Incomplir el règim de tarifes. 

En particular, es considera inclòs en aquest apartat, de forma diferenciada, l’incompliment 
del règim de tarifes que incorpori accions o omissions que formin part d’un pla preconcebut 
per part de la persona prestadora del servei de taxi, amb l’objecte d’evitar l’aplicació de la 
tarifa oficialment aprovada, llevat que es donin les circumstàncies a què fa referència l'article 
39.e)." 

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que resta 
redactat de la manera següent: 

"1. Les sancions per les infraccions tipificades en els articles anteriors es graduaran d'acord 
amb les regles següents: 
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a) Se sancionaran amb una multa de 250 a 300 euros les infraccions previstes en els punts 
a), b), c), d) e), f), g), h), i) i  j) de l'article 41. 

b) Se sancionaran amb una multa de 600 a 1.400 euros les infraccions previstes als punts 
a), b), f), h), i), k) i l) i el paràgraf primer de l’apartat c) de l'article 40. 

c) Se sancionaran amb una multa de 801 a 1.400 euros les infraccions previstes en els 
punts d), g) i j) i el paràgraf segon de l’apartat c) de l’article 40. 

d) Se sancionarà amb una multa de 1.251 a 1.400 euros la infracció prevista en el punt e) de 
l’article 40. 

e) Se sancionaran amb una multa de 1.401 a 4.000 euros les infraccions previstes en els 
punts d) i f) de l’article 39. 

f) Se sancionaran amb una multa de 4.001 a 6.000 euros les infraccions previstes en els 
punts a), b), c), e), g), h), i) i j) de l'article 39." 

5. S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 42 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, amb el 
text següent: 

"7. La imposició de tres sancions en el període de dos anys, mitjançant resolució ferma en 
via administrativa, per la comissió de les infraccions tipificades en els apartats c), e) i g) de 
l’article 39, comptat des de la imposició de la primera, en serveis realitzats a l'empara d'una 
mateixa llicència, podrà donar lloc a la revocació d’aquesta. 

La imposició de cinc sancions en el període de dos anys, mitjançant resolució ferma en via 
administrativa, per la comissió de la infracció tipificada al paràgraf segon de l’apartat c) de 
l’article 40, comptat des de la imposició de la primera, en serveis realitzats a l'empara d'una 
mateixa llicència, podrà donar lloc a la revocació d’aquesta." 

Article 72 
Modificació de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària 

1. Es modifica l’apartat 13 de l’article 15 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que 
resta redactat amb el text següent: 

"13. Es poden fer conreus agrícoles en la zona de protecció, sense necessitat d'autorització 
prèvia, si es garanteix l'evacuació correcta de l'aigua de reg i no es causen perjudicis a 
l'esplanació. Resta prohibida la crema de rostolls, d'acord amb el que estableixi la normativa 
aplicable en aquesta matèria. Caldrà autorització del titular de la infraestructura ferroviària o, 
si escau, de l’ens que tingui atribuïda la seva administració per realitzar qualsevol moviment 
de terres que suposi canvis en la cota del terreny." 

2. S’afegeix un article, el 38 bis, al capítol IV de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, 
amb el text següent: 

"Article 38 bis 
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Concurrència i accés a l’ocupació de llocs de treball 

Les convocatòries per a accedir a les diferents vacants de totes aquelles àrees d’activitat 
professional on la majoria del personal siguin homes, 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. 

Partint d’aquesta informació, el nombre de places reservat per a dones ha d'ésser 
proporcional als objectius perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places 
convocades ni inferior al 25% de les places convocades, sempre que se'n convoquin més de 
tres. 

En els procediments selectius a què fa referència l'anterior apartat, l'adjudicació de les 
places convocades s'ha de fer seguint una única llista final de les persones 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'anterior apartat, cas en el qual caldrà donar preferència a les 
candidates dones, fins a assolir l'objectiu perseguit, sempre que es compleixin les condicions 
següents: 

1. Hi ha d'haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada per la 
superació de les proves i els exercicis de la fase d'oposició del sistema selectiu. 

2. Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d'aquest criteri de preferència 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. 

3. No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats homes en què concorrin motius de 
discriminació positiva legalment determinats, que siguin altres diferents al criteri de 
preferència que regula la present disposició, com la pertinença a altres colꞏlectius amb 
especials dificultats d'accés a l'ocupació. 

Aquest criteri de preferència no serà aplicable quan a l’àrea d’activitat professional en què es 
generen les vacants a cobrir s’hagi assolit el 40% de presència de dones." 

3. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària, que resta redactada de la manera següent: 

"a) Anar proveïts del corresponent títol de transport vàlid per a la utilització del servei de 
transport i degudament validat, que han de conservar mentre estiguin a l'interior de les 
instalꞏlacions i han de posar a disposició del personal de l'empresa prestatària del servei si 
els el demana. Els usuaris menors de quatre anys estan exempts de l’obligació d’adquirir 
títol de transport." 

4. S’afegeix una disposició addicional, la dissetena, a la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària, amb el text següent:  

"Disposició addicional dissetena Investigació d’accidents ferroviaris 
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Els accidents ferroviaris greus ocorreguts en les infraestructures del Sistema Ferroviari de 
Catalunya, han de ser investigats per una comissió adscrita al departament competent en 
matèria ferroviària, independent funcionalment d’aquest. 

La composició de la comissió, les seves funcions i el seu àmbit d’actuació han de ser 
desenvolupats mitjançant una ordre del departament competent en matèria ferroviària, 
d’acord amb el que determini la normativa de la Unió Europea sobre seguretat ferroviària." 

5. S’afegeix una disposició addicional, la divuitena, a la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària, amb el text següent: 

"Disposició addicional divuitena 

Cessió de béns al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

1. Queden incorporats al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

a) Els béns mobles i immobles dels quals és titular la Generalitat afectats a l'explotació 
ferroviària. 

b) Els béns mobles i immobles afectats a l'explotació de les línies que anteriorment depenien 
de Ferrocarrils de Via Estreta (Feve) i que actualment són explotades per Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest article els béns mobles i immobles que en el 
moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei no siguin afectats a l'explotació ferroviària. 

3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha d'elaborar, en el termini màxim d'un any des 
de l'aprovació d'aquesta Llei, l'inventari complet dels béns a què es refereix l'apartat 1. 

4. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pot exercir, en qualsevol moment, respecte 
dels béns de domini públic de la seva titularitat les facultats d’administració, defensa, policia, 
investigació, atermenament i recuperació possessòria que atorga a la Generalitat de 
Catalunya la legislació sobre patrimoni de les administracions públiques. 

Igualment, correspon a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya establir el règim d’ús dels 
béns de domini públic de la seva titularitat i atorgar autoritzacions i altres títols que permetin 
la seva utilització per tercers d’acord amb el que estableix la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària. 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pot desafectar, previ informe preceptiu del 
departament competent en matèria ferroviària, els béns de domini públic de la seva titularitat 
que resultin innecessaris per a la prestació del servei públic ferroviari. 

Aquesta desafectació l’han d’acordar els òrgans competents de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya d’acord amb els seus estatuts, després de la corresponent declaració de no 
necessitat. 
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Les previsions d’aquest apartat s’aplicaran als béns descrits a l’apartat 1 d’aquesta 
disposició, així com a aquells altres que s’hagin incorporat al patrimoni propi de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i que siguin afectats a l'explotació ferroviària abans o després 
de l'entrada en vigor d'aquesta Llei." 

Capítol III. Mesures administratives en matèria d'urbanisme 

Article 73 
Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost 

1. S’afegeix una lletra, la h, a l’apartat 6 de l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb el text següent: 

“h) Excepcionalment, les instalꞏlacions de producció d’electricitat mitjançant fonts renovables 
destinades a l’autoconsum amb l’objectiu de donar servei a activitats legalment implantades 
emplaçades en sectors limítrofs al sòl no urbanitzable i en els què aquestes instalꞏlacions no 
puguin ser construïdes ja sigui per insuficiència o per esgotament de l’espai disponible dins 
del sector.” 

2. Es modifica l’apartat 6 bis, de l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta 
redactat de la manera següent: 

“6 bis. A l’efecte de la lletra b de l’apartat 6, es presumeix que les noves construccions o la 
reutilització de les existents per destinar-les a l'ús d'habitatge familiar estan directament i 
justificadament associades a una explotació rústica quan concorrin les circumstàncies 
següents: 

a) Que el nou habitatge familiar se situï en un municipi rural amb una població inferior a cinc 
mil habitants. 

b) Que la persona promotora de l’habitatge familiar sigui un descendent de la persona titular 
d'una explotació rústica familiar situada al municipi. 

c) Que la persona promotora esmentada treballi en l'explotació o n'obtingui rendiments. 

d) Que aquesta presumpció no s’hagi aplicat anteriorment amb relació a la mateixa 
explotació.” 

3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 50 bis del text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text 
següent:  

“ 5. En la reconstrucció i rehabilitació de les masies i les cases rurals de la lletra a de 
l’apartat 3 de l’article 47 es poden modificar els elements arquitectònics originals, sempre 
que no es desvirtuïn les raons de la catalogació d’aquestes construccions, d’acord amb les 
condicions següents: 

a) En construccions catalogades per raons ambientals, paisatgístiques o socials, s’hi poden 
realitzar intervencions sempre que estiguin degudament motivades en el projecte. 
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b) En construccions catalogades per raons arquitectòniques o històriques, únicament s’hi 
poden admetre les intervencions mínimes i imprescindibles que resultin necessàries per a 
destinar la construcció a un ús admès, les quals han de ser degudament motivades en el 
projecte.” 

4. Es modifica l’apartat 5 de l’article 53 del text refós de la Llei d’urbanisme, que queda 
redactat de la manera següent: 

“5. Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals 
a què fa referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques preexistents. 

Aquestes obres han d’ésser les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre 
cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial. La naturalesa 
de les obres provisionals de nova planta no ha de dificultar la restitució dels terrenys al seu 
estat original.” 

5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 83 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta 
redactat de la manera següent: 

“1. L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva dels plans directors urbanístics corresponen a la 
Comissió de Territori de Catalunya. En tot cas, els ajuntaments afectats han d'ésser 
consultats abans de l'aprovació inicial, per un termini d'un mes, respecte als objectius i els 
propòsits generals de la iniciativa.” 

 6. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-quatrena, al text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb el text següent: 

"Vint-i-quatrena 

Densitat de l’ús residencial en el sostre destinat a habitatge de protecció pública 

1. En sòl urbà consolidat, el sòl qualificat d’habitatge de protecció pública i d’acord amb les 
necessitats socials, el nombre màxim d’habitatges que podrà construir-se en una 
determinada parcelꞏla serà el que resulti de dividir el sostre edificable per la ràtio de 70 m². 
La ràtio que preveu el paràgraf anterior és d’aplicació respecte als habitatges de protecció 
pública. En relació amb els habitatges de renda lliure, la densitat es calcularà de conformitat 
amb les previsions del planejament urbanístic del municipi. 

En cas que, en una mateixa edificació, es prevegi la destinació parcial a habitatges de 
protecció pública, la densitat respecte a aquests es calcularà d’acord amb el previst 
anteriorment; mentre que, per a la part de la promoció destinada a habitatge de renda lliure, 
seran d’aplicació les previsions del planejament urbanístic del municipi. 

El càlcul de la densitat de l’ús residencial en el sostre destinat a habitatge de protecció 
pública en els termes previstos en aquesta disposició quedarà reflectit a la corresponent 
llicència. 

2. En sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, respecte als habitatges de protecció 
pública, s’aplicarà el que es preveu en el primer paràgraf de l’apartat 1 en la part 
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proporcional de sostre que li correspongui. En relació amb els habitatges de renda lliure, el 
nombre d’habitatges es calcularà aplicant la densitat bruta, prevista pel planejament 
urbanístic del municipi en el sòl proporcional del sector, al percentatge de sostre de renda 
lliure. 

El càlcul de la densitat de l’ús residencial en el sostre destinat a habitatge de protecció 
pública en els termes previstos en aquesta disposició quedarà reflectit en el corresponent 
planejament derivat. 

En ambdós casos s’haurà de justificar l’aplicació de la ràtio de 70 m² a les polítiques 
d’habitatge recollides en el planejament urbanístic del municipi i a les característiques dels 
colꞏlectius als quals s’adrecen els habitatges de protecció pública." 

7. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-cinquena, al text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb el text següent: 

"Disposició addicional vint-i-cinquena 

Sistemes de depuració i sanejament a les urbanitzacions residencials amb dèficits 
urbanístics 

1. En les urbanitzacions residencials amb dèficits urbanístics incloses dins l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, la depuració i el sanejament de les aigües residuals domèstiques es pot dur a 
terme mitjançant la seva connexió a xarxes públiques properes o, alternativament, 
mitjançant sistemes autònoms que hauran de ser homologats segons les corresponents 
normes tècniques i que seran de titularitat municipal. 

2. El cost dels sistemes autònoms a què es refereix aquesta disposició seran a càrrec de les 
persones propietàries en els termes previstos en el planejament urbanístic. " 

Capítol IV. Modificacions legislatives en matèria d'ordenació d'aigües 

Article 74 
Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 

1. S’afegeix una lletra, la n, a l’apartat 1 de l’article 3 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

“n) Prevenció dels danys produïts per inundacions i promoció de les actuacions necessàries 
per prevenir i controlar els riscos d’inundació i protegir el domini públic hidràulic.” 

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 
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públic en relació amb el cicle de l'aigua a Catalunya, incloses les adreçades a la millora de la 
qualitat hidromorfològica, química i biològica, i en general de l’estat de les masses d’aigua." 

3. Es modifica la lletra k de l’article 4 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“k) L’establiment de normes de protecció de les zones inundables, la gestió dels riscs 
d’inundació i la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics a les administracions locals per a 
la realització d'actuacions adreçades a mantenir les bones condicions de desguàs de les 
lleres públiques i a prevenir i protegir el domini públic hidràulic davant de danys produïts per 
inundacions.” 

4. S’afegeix una lletra, la q, a l’apartat 2 de l’article 8 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

“q) L’execució de les actuacions adreçades a la millora de la qualitat hidromorfològica i a 
mantenir les bones condicions de desguàs de les lleres públiques, mitjançant una adequada 
gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l’espai 
fluvial per motius naturals, com poden ser els temporals de vent o pluja, i per actuacions de 
prevenció i protecció del domini públic hidràulic davant de danys produïts per inundacions al 
districte de conca fluvial de Catalunya, i la colꞏlaboració amb els ens locals en el 
finançament d’actuacions de prevenció davant dels riscs d’inundació de competència local.” 

5. Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“8.4 Als efectes del que disposa l'apartat 3, s'entén per actuacions que afecten el domini 
públic hidràulic, a més de les vinculades als béns esmentats en l'article 2 del Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, les 
relatives a la flora i la fauna afectes a aquest domini, i a la prevenció i protecció davant del 
risc d’inundacions.” 

6. Es modifica l’apartat 4 de l’article 9 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

“9.4 Els actes dictats pel director o per la directora de l'Agència Catalana de l'Aigua i els 
acords del seu Consell d’Administració i del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat 
esgoten la via administrativa i poden ser objecte del recurs potestatiu de reposició. Els actes 
produïts en matèria tributària poden ser objecte de recurs per la via economicoadministrativa 
prèvia al control judicial.” 

7. Es modifica la lletra e de l’apartat 7 de l’article 11 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“e) Aprovar els programes de l’Agència i els convenis que suposin l’adquisició d’obligacions 
de tipus econòmic per part de l’Agència, amb l’excepció dels convenis per a l’execució 
d’actuacions previstes a la planificació hidrològica, regulats a l’article 29 d’aquest text refós.” 
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8. Es modifica la lletra i de l’apartat 11 de l’article 11 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“i) Autoritzar les despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris de l’Agència.” 

9. S’afegeix una nova lletra, la l, a l’apartat 11 de l’article 11 del tex refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

“l) Aprovar un pla d’inspecció anual per tal de sistematitzar l’activitat d’inspecció ordinària a fi 
que atenyi a tots aquells establiments i activitats que poden tenir una influència més 
destacada en el domini públic hidràulic pels cabals derivats o abocats, o per les dimensions 
de les activitats exercides, d’acord amb els principis de proporcionalitat, no discriminació, 
transparència i objectivitat.” 

10. Es modifica la lletra b de l’apartat 13 de l’article 11 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

"b) Ordenar els pagaments." 

11. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 34 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, amb el text següent: 

“4. El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l'Aigua, a proposta del Consell de la 
Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat, aprova els conceptes que integren les tarifes per la 
prestació del servei d’abastament d’aigua potable a poblacions des de la xarxa d’abastament 
Ter-Llobregat, així com els costos dels conceptes esmentats.” 

12. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 37 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“b) La coordinació de l’explotació de les instalꞏlacions que formen les diverses xarxes del 
sistema Ter-Llobregat.” 

13. Es modifica el primer paràgraf 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: 

“55.1 L'Agència Catalana de l'Aigua ha de garantir el finançament dels sistemes públics de 
sanejament, de conformitat amb el que estableix la planificació hidrològica, mitjançant les 
corresponents atribucions de recursos. 

L'atribució s'efectua mitjançant resolució de la direcció de l’Agència, amb afectació de 
destinació, i comprèn les despeses directes de prestació d'aquests serveis i les de reposició 
i millorament de les infraestructures. 

L'import d'aquestes atribucions de recursos per als exercicis pressupostaris del 2013 i 
següents es calcula d'acord amb aquests criteris:” 

14. Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 55 del text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 
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“c) 120.000 euros per any, únicament en el cas que la persona destinatària sigui un ens 
gestor de caràcter supramunicipal.” 

15. Es modifica la disposició addicional vint-i-vuitena del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

“Disposició addicional vint-i-vuitena 

Finançament del buidatge i el transport dels volums líquids generats en les purgues de les 
instalꞏlacions dels sistemes públics de sanejament. 

1. L'Agència Catalana de l'Aigua realitza, mitjançant resolució de la seva direcció, 
atribucions de recursos per al finançament de les despeses suportades pels ens locals de 
Catalunya pel buidatge i pel transport mitjançant vehicles cisterna dels volums líquids 
generats en les purgues de les instalꞏlacions d'un sistema públic de sanejament en alta de 
titularitat local, per a llur tractament a les instalꞏlacions dels sistemes públics de sanejament 
que determini l'Agència, d'acord amb criteris de proximitat geogràfica i d'eficiència tècnica i 
econòmica. 

2. Els destinataris d'aquestes atribucions de recursos són els ens locals titulars 
d'instalꞏlacions de sanejament en alta no incloses en el règim de finançament establert en 
aquest text refós, en trobar-se aquestes instalꞏlacions pendents d’incorporació o d'execució 
les actuacions previstes 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 assimilables 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 instalꞏlacions necessàries per a llur 
tractament i gestió.” 

16. S’afegeix una disposició addicional, la trenta-dosena, al text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

“Disposició addicional trenta-dosena 

Foment de la reducció de la inundabilitat d’origen pluvial 

L’Agència Catalana de l’Aigua pot fomentar la reducció de la inundabilitat d’origen pluvial 
mitjançant l’establiment d’auxilis econòmics a les corporacions locals i a les comunitats de 
regants i de persones usuàries legalment constituïdes per a l’execució d’actuacions 
adreçades a la millora de les condicions dels drenatges urbans i agrícoles.” 

Títol XIV. Mesures administratives en matèria de turisme i comerç 

Article 75 
Modificació de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya 
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1. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 2 de la  Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de 
Catalunya, amb el text següent: 

“h) Estada de temporada: tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual 
o inferior a 31 dies.” 

2. S’afegeix un article, el 50 quinquies, a la  Llei 13/2002, amb el text següent: 

“Article 50 quinquies. Titular de l'activitat 

1. La persona titular de l'activitat és la propietària o la persona que aquesta autoritzi 
expressament, sempre que compleixi les mateixes condicions d'empadronament i residència 
efectiva exigides a les persones propietàries. 

2. El document d'autorització de la persona propietària s'ha d'aportar en el tràmit d'habilitació 
per a l'inici de l'activitat. 

3. En el cas de revocar l'autorització, la persona propietària ha de posar-ho en coneixement 
de l'Administració municipal.” 

3. Es modifica la lletra j de l’apartat 1 de l’article 67 de la Llei 13/2002, que resta redactada 
de la manera següent: 

"j) La inscripció, modificació o baixa d’ofici en el Registre de turisme de Catalunya de les 
empreses i dels establiments turístics regulats per aquesta llei i la normativa que la 
desplega, i dels guies de turisme habilitats." 

4. S’afegeix una lletra, la u novies, a l’article 88 de la Llei 13/2002, amb el text següent: 

“u novies) Oferir, comercialitzar o cedir un habitatge d’ús turístic per habitacions, directament 
o per mitjà d’una persona intermediària.” 

5. S’afegeix una lletra, la u decies, a l’article 88 de la Llei 13/2002, amb el text següent: 

"u decies) La sobreocupació temporal en un allotjament turístic per a una finalitat diferent de 
la recollida en l’autorització, o en la declaració responsable o comunicació d’inici d’activitat 
presentada." 

6. Es modifica la lletra a de l’article 93 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera 
següent: 

"a) Els perjudicis causats als usuaris turístics o als veïns i el nombre d'afectats." 

7. Es modifica l’article 97 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:  

"Article 97 

Cessament de l’activitat d’empreses, d’establiments d’habitatges d’ús turístic i de llars 
compartides per incompliment dels requisits establerts 
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1. Mitjançant la incoació de l’expedient corresponent, i sense que tingui caràcter de sanció, 
l’òrgan competent pot acordar el cessament de l’activitat de les empreses, els establiments, 
els habitatges d’ús turístic i les llars compartides que no compleixin els requisits establerts 
legalment per a l’exercici de l’activitat fins que es rectifiquin els defectes observats o es 
compleixin els requisits establerts legalment. 

2. La resolució que ordeni el cessament de l’activitat de les empreses, els establiments, els 
habitatges d’ús turístic i les llars compartides ha de determinar la impossibilitat d’instar un 
nou procediment d’habilitació amb el mateix objecte durant un període d’un any." 

8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 105 bis de la Llei 13/2002, que resta redactat de la 
manera següent: 

"1. El presumpte infractor pot fer el reconeixement de la seva responsabilitat i la solꞏlicitud de 
pagament voluntari del 50% de l’import de la sanció de multa determinada, en els termes 
que s’estableixen per reglament. El reconeixement de responsabilitat i el pagament voluntari 
s’ha de fer abans de la resolució del procediment i comporta les conseqüències següents: 

a) El reconeixement de responsabilitat per part del presumpte infractor i la seva renúncia a 
formular alꞏlegacions en via administrativa. En cas que es formulin, s’han de considerar no 
presentades. 

b) La terminació del procediment amb la resolució que declari l’existència del reconeixement 
de la responsabilitat i la realització del pagament voluntari bonificat. 

c) L’exhauriment de la via administrativa. El termini per a interposar recurs contenciós 
administratiu s’inicia l’endemà de la notificació de la resolució que declari l’existència del 
reconeixement de responsabilitat i del pagament voluntari." 

Article 76 
Modificació de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 

1. Es modifica la lletra j de l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 18/2017, que resta redactat de 
la manera següent: 

"j)  Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d’autoservei, sempre 
que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats, i que tinguin una oferta 
orientada essencialment a productes de compra quotidiana d’alimentació." 

2. Es modifica la lletra k de l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 18/2017, que resta redactada 
de la manera següent: 

"k) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d’autoservei, els titulars 
dels quals siguin petites o mitjanes empreses, d’acord amb el criteri de classificació europeu, 
sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats." 

Article 77 
Modificació del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya 
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1. Es modifica la lletra d de l’article 111-4 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de 
Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

"d) Habitació d’establiment d’allotjament turístic: unitat d’allotjament privativa de capacitat 
individual, doble, triple o quàdruple, en llits baixos, que es comercialitza sencera i inclou el 
bany al seu interior." 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 131-1 del Decret 75/2020, que resta redactat de la 
manera següent: 

"2. La finalitat del Registre de turisme de Catalunya és el manteniment d’un cens públic dels 
allotjaments turístics legals existents a Catalunya i la recollida de dades de les empreses i 
de les activitats reglamentades per al seu ús estadístic posterior." 

3. S’afegeix un apartat, l’XI, a la lletra a de la secció primera de l’article 131-2 del Decret 
75/2020, amb el text següent: 

"XI. En el cas dels habitatges d’ús turístic i de les llars compartides, la referència cadastral 
de l’immoble i el número de la cèdula d’habitabilitat." 

 4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 213-40 del Decret 75/2020, que resta redactat de la 
manera següent: 

"-2 Les cases de poble independents i les masoveries han de tenir una capacitat mínima de 
quatre places i una capacitat màxima de 20 places, i disposar de dues habitacions dormitori 
d’una capacitat mínima de dues o més places cadascuna. La resta de places es poden 
distribuir en habitacions dormitori que en cap cas poden ser de més de tres places. 

Sens perjudici del que estableix aquest apartat, les cases de poble independents i les 
masoveries poden tenir una capacitat mínima d'una habitació dormitori i dues places sempre 
que la casa de poble independent o la masoveria es trobi dins d'un conjunt d'establiments de 
turisme rural de la mateixa persona titular situats a la mateixa finca, dels quals un 
establiment disposi de dues habitacions de dues o més places cadascuna." 

5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 213-41 del Decret 75/2020, que resta redactat de la 
manera següent: 

"-1 L’explotació d’un establiment de turisme rural és incompatible amb l’existència, en el 
mateix edifici, de qualsevol altre tipus d’allotjament i d’establiments de restauració, excepte 
aquells restaurants que s’habilitin en establiments de turisme rural de les modalitats de casa 
de poble ubicats dins de nuclis de població de menys de 30 habitants. Aquests restaurants 
no poden tenir, en cap cas, més de 30 places." 

6. S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 241-3 del Decret 75/2020, que resta redactat de la 
manera següent: 

"-6 Els requisits turístics mínims consten en l’annex 8 d’aquest Decret." 
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7. S’afegeix un annex, el 8, al Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, amb el 
text següent: 

"Annex 8 
Requisits turístics mínims de les llars compartides" 

Exhibició de la comunicació 
del NIRTC i de la capacitat 
autoritzada a l'interior de 
l'habitatge 

Places màximes per a
persones usuàries (sempre 
que la cèdula no estableixi 
un nombre inferior) 

Facilitar el número de telèfon
a persones usuàries, a 
persones veïnes i a 
comunitat de propietaris per 
incidències

Allotjar les persones
usuàries en habitacions d’ús 
privat 

X                                            4 X X 

 

Títol XV. Mesures administratives en matèria d'activitat econòmica 

Article 78 
Modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica 
urbana 

1. Es modifica la lletra g de l’article 8 de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de 
promoció econòmica urbana, que resta redactada de la manera següent: 

"g) El procediment per a dur a terme les contractacions de l’entitat, que ha de garantir 
l’adjudicació en les millors condicions tècniques i econòmiques, tenint en compte, si escau, 
el que preveu per als poders adjudicadors 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 Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014." 

2. Es modifica el paràgraf segon de la lletra b de l’article 10.1 de la Llei 15/2020, del 22 de 
desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, que resta redactat de la manera 
següent: 

"Un cop aprovat inicialment el projecte, l’ajuntament, en el termini de set dies, ha de 
sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim en el web de l’ajuntament, durant el 
període d’un mes, amb notificació individual i fefaent a cadascuna de les persones titulars 
del dret de possessió dels locals de la zona delimitada en el projecte presentat. L’acord 
d’aprovació inicial ha de preveure l’inici dels tràmits per a l’aprovació o, si s’escau, la 
modificació de les ordenances municipals pertinents per a poder fer efectiva la recaptació de 
les quotes per al finançament de l’àrea de promoció econòmica urbana." 

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees 
de promoció econòmica urbana, que resta redactat de la manera següent: 

"3. En el cas de les àrees de promoció econòmica urbana delimitades que disposin de 
parcelꞏles individualitzades de sòl disponible per a l’activitat econòmica sense edificació 
construïda, la SCPT es calcula aplicant un coeficient reductor del 75% sobre la totalitat de 
metres quadrats de superfície de la parcelꞏla. 
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En el cas de les àrees de promoció econòmica urbana delimitades que disposin de 
parcelꞏles de serveis amb activitat, la SCPN es calcula aplicant un coeficient reductor del 
50% sobre la totalitat dels metres quadrats de superfície de la parcelꞏla." 

Article 79 
Modificació de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació econòmica 

1. S'afegeix una lletra, la f, a l’article 3 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació 
de l’activitat econòmica, amb el text següent: 

“f) Les corporacions de dret públic pel que fa a llurs actuacions en l’exercici de potestats 
administratives en l’àmbit de la intervenció en l’activitat econòmica.” 

2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 34 a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació 
de l’activitat econòmica, amb el text següent: 

"3. En el cas que s’hagi iniciat un procediment sancionador en relació amb la presumpta 
comissió de faltes molt greus o greus que puguin comportar la imposició de sancions no 
pecuniàries, en els termes previstos al capítol V d’aquesta Llei, amb la finalitat de garantir 
l’eficàcia de la resolució final, l’òrgan sancionador ha d’adoptar la mesura provisional de 
prohibir la transmissió de titular." 

3. Es modifica la fila corresponent al grup 563 de l’annex de la Llei 8/2020, del 28 de 
desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que resta redactada de la manera següent: 

    Certificat 
tècnic 

Projecte tècnic + certificat 
tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres Requereix 
informe previ 
d’incendis 

  
 563 

  Establiments de 
begudes 

Observacions: se 
n’exclouen les activitats 
de caràcter 
extraordinari, les de 
règim especial i amb 
reservats annexos, 
totes les activitats 
recreatives musicals en 
establiments no 
permanents 
desmuntables, i les 
activitats recreatives 
musicals en 
establiments 
permanents no 
desmuntables amb una 
superfície > 500 m2 i un 
aforament > 500 
persones regulades per 
la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol. 

 Tots. Si la superfície 
construïda > 500 
m2 o l’aforament > 
500 persones. 
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4. Es modifica la fila corresponent a la classe 9001 de l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de 
desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que resta redactada de la manera següent: 

    Certificat 
tècnic 

Projecte tècnic + certificat 
tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres Requereix 
informe 
previ 
d’incendis 

  9001 Arts escèniques. 

Observacions: se 
n'exclouen els 
espectacles 
públics de 
caràcter 
extraordinari, tots 
els espectacles 
públics en 
establiments no 
permanents 
desmuntables, i 
els espectacles 
públics en 
establiments 
permanents no 
desmuntables 
amb una 
superfície > 500 
m2 i un aforament 
> 500 persones, 
regulats per la 
Llei 11/2009, del 
6 de juliol. 

Si la superfície 
construïda ≤ 
500 m². 

Si la superfície 
construïda > 
500 m². 

Tots. 

 

5. Es modifica la fila corresponent a la classe 9329 de l’annex de la Llei 8/2020, del 28 de 
desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que resta redactada de la manera següent: 

    Certificat 
tècnic 

Projecte tècnic + certificat 
tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres Requereix 
informe 
previ 
d’incendis 

  9329 Altres activitats 
recreatives i 
d’entreteniment 
ncaa  

Observacions: se 
n’exclouen les 
activitats i els 
espectacles 
públics de caràcter 
extraordinari, les 

Si la superfície 
construïda ≤ 
120 m². 

Si la superfície 
construïda > 
120 m². 

 

Establiments 
d’activitats 
recreatives o 
de pública 
concurrència 
amb una 
superfície > 
500 m² o un 
aforament de 
> 500 
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de règim especial i 
amb reservats 
annexos, totes les 
activitats 
recreatives 
musicals i 
espectacles 
públics en 
establiments no 
permanents 
desmuntables, i les 
activitats 
recreatives 
musicals i 
espectacles 
públics en 
establiments 
permanents no 
desmuntables amb 
una superfície > 
500 m2 i un 
aforament > 500 
persones,  
regulades per la 
Llei 11/2009, del 6 
de juliol. 

persones, i 
tots els 
espectacles 
públics. 

 

Títol XVI. Mesures administratives en matèria de cultura 
 
Article 80 
Modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (1,5% cultural) 

Es modifica l’apartat 7 de l’article 57 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, que resta redactat de la manera següent: 

"-7 La manera d'efectuar la reserva establerta per l'apartat 1 quan es tracti d'inversions fetes 
per la Generalitat o alguna de les entitats del seu sector públic és mitjançant un import 
agregat que prengui com a base de càlcul l'import del conjunt de les inversions efectivament 
executades en l'exercici tancat previ a l'anterior del pressupost en elaboració que compleixin 
els requisits establerts en aquest article i les normes que el desenvolupin. La dotació 
d'aquesta quantia s’identificarà de manera diferenciada en el pressupost del departament 
competent en matèria cultural." 

Títol XVII. Altres mesures administratives de caràcter sectorial 

Capítol I. Espais agraris 

Article 81 
Modificació de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris 

Es modifica l'apartat 3 de l'article 28 de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, 
que resta redactat de la manera següent: 
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"3. Una vegada transcorreguts tres mesos des de la declaració de parcelꞏla agrícola i 
ramadera en desús, si es mantenen les circumstàncies que van motivar la declaració, 
s'entén incomplerta la funció social de l'ús de la terra i, com que s'infrautilitza, la parcelꞏla 
passa a formar part, d'una manera definitiva, del Registre de parcelꞏles agràries i ramaderes 
en desús, i pot comportar l’expropiació forçosa temporal del dret d’usdefruit de la parcelꞏla, 
de conformitat amb la normativa en matèria d'expropiació forçosa." 

Capítol II. Servei d'atenció de trucades d'urgència 

Article 82 
Modificació de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades 
d'Urgència 112 Catalunya 

Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 2 de l’article 39 de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, 
del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que resten redactades 
de la manera següent: 

"a) El director o directora del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya, si l’import de la sanció és inferior o igual a 6.000 euros o si la sanció consisteix 
en l’adopció de mesures reeducadores." 

"b) El secretari o secretària competent en matèria de protecció civil, si l’import de la sanció 
és d’entre 6.001 euros i 15.000 euros." 

Capítol III. Garantia i qualitat del subministrament elèctric 

Article 83 
Modificació de la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric 

S’afegeix una  disposició addicional, la quarta, a la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de 
garantia i qualitat del subministrament elèctric, amb el text següent: 

"Disposició addicional quarta 

Per assegurar el compliment de les resolucions o requeriments d'informació que dicti 
l'organisme competent en matèria d'energia de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya es podran imposar multes coercitives per import diari de 100 fins a 10.000 euros, 
en els termes previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

L'import de les multes es fixarà atenent els criteris següents: 

a) El perill resultant de la infracció per a la vida i la salut de les persones, la seguretat de les 
coses i el medi ambient. 

b) La importància del dany o deteriorament causat. 

c) Els perjudicis produïts en la continuïtat i la regularitat del subministrament. 



  

 

 

98/107 

 

 

d) Els perjudicis econòmics causats. 

Les multes coercitives seran independents de les sancions que es puguin imposar i 
compatibles amb elles. 

Els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat per a imposar les multes 
coercitives són els mateixos que els previstos per a imposar sancions per l’article 2 del 
Decret 19/2008, de 29 de gener, pel qual es regula la capacitat sancionadora en matèria 
d’energia i mines.” 

Capítol IV. Censos 

Article 84 
Modificació de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals 

S’afegeix una disposició transitòria, la vint-i-dosena a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb el text següent: 

“Disposició transitòria vint-i-dosena. Redempció dels censos constituïts d’acord amb la 
legislació anterior a la Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos. 

1. Tots els censos, siguin de la classe que siguin, excepte els vitalicis, constituïts d'acord 
amb la legislació anterior a la Llei 6/1990, de 16 de març, dels quals s’hagi acreditat la 
vigència, es poden extingir pel censatari mitjançant la redempció, siguin quines siguin les 
condicions pactades en el títol de constitució. 

2. Les normes de redempció dels censos són les següents: 

a) La redempció ha de comprendre necessàriament la pensió i tots els altres drets inherents 
al cens. 

b) La redempció s'ha de formalitzar en escriptura pública. L’atorgament el duu a terme el 
censatari de forma unilateral d’acord amb el que disposen les lletres c), d), e), f), g) i h) 
d’aquest apartat, sens perjudici que la puguin formalitzar el censatari i el censalista de mutu 
acord. 

c) Al censalista li correspon com a preu de la redempció la quantitat que resulta de calcular 
l’1% del valor cadastral de la finca en el moment en què es realitza la redempció, i un 1% 
addicional, si consta inscrit al Registre de la Propietat el dret de lluïsme. Si no es coneix el 
valor cadastral, es pren com a valor de la finca el que consta a la inscripció registral de la 
darrera transmissió, degudament actualitzat amb l’índex general de preus de consum. 

d) L’import de la redempció se satisfà en diners i al comptat o mitjançant el dipòsit notarial a 
disposició del censalista. Les despeses de la redempció són a càrrec del censatari. 

e) No tenen eficàcia, als efectes d’impedir la redempció del cens, l’existència de possibles 
impagaments de les pensions, dels lluïsmes o d’altres drets meritats, inherents al domini. 
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f) L’escriptura pública de redempció ha de declarar l’extinció del cens i fer constar, si és el 
cas, el dipòsit notarial de l’import a disposició de les persones titulars. Així mateix, ha 
d’incorporar la certificació registral de la finca sobre la que recau el dret de cens i la 
certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca amb el seu valor cadastral. La 
certificació registral ha de contenir les característiques del cens, del lluïsme i d’altres drets 
inherents, el valor de l’immoble en la darrera transmissió i la data d’aquesta, així com els 
domicilis dels censalistes i, si n’hi ha, de les persones titulars dels dominis mitjans, si hi 
consten en el Registre de la Propietat, als efectes de la notificació. Si els domicilis no són 
coneguts cal fer constar aquesta circumstància a l’escriptura pública de redempció. 

g) El censatari ha de notificar notarialment la redempció al censalista i, si n’hi ha, als titulars 
dels dominis mitjans, en els seus domicilis, en el termini de cinc dies des de l’atorgament de 
l’escriptura pública. Si la notificació és infructuosa o els domicilis no són coneguts, el 
registrador cancelꞏla el cens i publica un edicte que anunciï durant tres mesos la redempció 
al tauler d’anuncis de l’ajuntament del terme municipal on radiqui la finca. 

h) L’import de la redempció del cens i de l’extinció del lluïsme i d’altres drets inherents al 
domini s'ha de distribuir de la manera següent: 

Primer. Si el domini directe és únic, el total de l’import correspon al seu titular. 

Segon. Si hi ha un domini directe i un domini mitjà, els seus titulars n'han de percebre una 
quarta part i tres quartes parts, respectivament. 

Tercer. Si hi concorren un domini directe i dos de mitjans, el titular del segon mitjà ha de 
cobrar dues quartes parts i el titular de l'altre mitjà i el del directe, una quarta part  
cadascun.” 

Capítol VI. Personació dels serveis jurídics a l'acció popular 

Article 85 
Modificació de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

Es modifica l'article 9 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent: 

“Article 9 

9.1 En les causes criminals en què la Generalitat pot resultar perjudicada, l'advocacia de la 
Generalitat pot actuar com a acusació particular i exercir l'acció penal i la civil. 

Així mateix, l’advocacia de la Generalitat pot actuar en exercici de l’acció popular en defensa 
de la legalitat i de l’interès conjunt de la ciutadania de Catalunya en els supòsits següents, 
en la forma i condicions establertes per la legislació processal: 

a) En els procediments penals per violències masclistes. 
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b) En els procediments penals per mort o maltractament físic, psíquic o sexual greu a infants 
o adolescents amb independència del mitjà emprat per a la comissió del delicte, inclosos els 
electrònics o digitals. A aquest efecte es considera que el maltractament és greu quan pugui 
comportar una pena privativa de llibertat. 

c) En els procediments penals per fets delictius motivats per odi o discriminació o que puguin 
afectar de forma especialment greu els drets fonamentals. 

d) En els procediments penals per descobriment i revelació de secrets quan la persona 
perjudicada sigui membre del Govern, alt càrrec o empleada pública o es pugui veure afectat 
l’interès general. 

e) En els procediments penals per a la protecció dels interessos econòmics de les persones 
consumidores i usuàries quan els afectats siguin una pluralitat de persones especialment 
vulnerables. 

Per a l’exercici de l’acció popular, l’obtenció del consentiment de la víctima o dels seus 
familiars, segons els casos,  s’ha d’adequar a la forma i a les condicions establertes per la 
legisió processal. 

9.2 L'advocat de la Generalitat pot assumir la representació i la defensa de les persones 
membres del Govern, dels i de les alts càrrecs i dels empleats i empleades 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, en les condicions i amb els requisits que s’estableixin per 
reglament.” 

Article 86 
Modificació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència 

Es modifica l’article 91 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l'adolescència, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 91. Acció popular 

L’advocacia de la Generalitat pot actuar en exercici de l’acció popular en defensa de la 
legalitat i de l’interès conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la forma i condicions 
establertes per la legislació processal, en els procediments penals per mort o maltractament 
físic, psíquic o sexual greu a infants o adolescents amb independència del mitjà emprat per 
a la comissió del delicte, inclosos els electrònics o digitals. A aquest efecte es considera que 
el maltractament és greu quan pugui comportar una pena privativa de llibertat. 

Per a l’exercici de l’acció popular, l’obtenció del consentiment de la víctima o dels seus 
familiars, segons els casos, s’ha d’adequar a la forma i a les condicions establertes per la 
legislació processal.” 
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Capítol VII. Ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i 
transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear 

Article 87 
Modificació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l'impost sobre les instalꞏlacions que incideixen en el medi 
ambient 

Es modifica la lletra c i s’afegeix una lletra, la d, a l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 5/2020 
del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 
de l'impost sobre les instalꞏlacions que incideixen en el medi ambient, que queda redactat de 
la manera següent: 

“c) El 20% dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i 
transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear s'han de destinar a nodrir un fons per a 
finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de 
les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear.” 

“d) El 25% dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i 
transformació d'energia elèctrica resta afectat al finançament d’actuacions de transició 
energètica.” 

 

Part final 

Disposició addicional primera 
Competències i funcions en matèria d'igualtat i feminismes 
 

1. Les competències i funcions atribuïdes a l’Institut Català de les Dones pels preceptes de 
les lleis que s’indiquen a continuació passen a ser competències dels òrgans del 
departament competent en matèria d’igualtat i feminismes que tenen atribuïdes les funcions 
corresponents: 

a) Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: article 
8.3, article 33.2.f), article 80, article 81.1, article 82, article 85, disposició addicional primera 
2 bis i disposició addicional tretzena. 

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: article 7.1.a), article 
8.2, article 16.1 i article 35.2 i 6. 

2. Les competències i funcions atribuïdes al departament de la Presidència o al departament 
competent en matèria de drets socials pels preceptes de les lleis que s’indiquen a 
continuació passen a ser competència dels òrgans del departament competent en matèria 
d’igualtat i feminismes que tenen atribuïdes les funcions corresponents: 

a) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: article 7.4 
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b) Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació: article 38.1, 
article 39.1 i article 40.1. 

Disposició addicional segona 
Auditories de comptes dels consorcis del sector públic 

1. D’acord amb el que es determini en la normativa bàsica, els consorcis amb participació 
majoritària de la Generalitat de Catalunya i els altres consorcis adscrits a l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya, en endavant Consorcis del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, han de disposar d’una auditoria de comptes anuals. 
 
2.En l’exercici en què no s’inclogui en el pla anual d'actuacions de control aprovat per la 
Intervenció general, l’esmentada auditoria de comptes anuals a realitzar amb mitjans propis, 
el consorci ha de contractar a societats d’auditoria o auditors i auditores de comptes privats 
perquè la duguin a terme, sens detriment que la Intervenció general pugui realitzar altres 
controls i/o dirigir l’auditoria de comptes anuals segons el pla anual d'actuacions esmentat. 
 
3.La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, inclourà en el pla anual 
d'actuacions de control la direcció de l’auditoria de comptes anuals dels consorcis del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya, en els que, a la data de tancament de l’exercici 
comptable, concorrin, les circumstàncies que estableix la normativa bàsica, i en funció del 
nivell de risc que es determini segons l’històric de conclusions que es desprenguin dels 
controls efectuats en exercicis anteriors, atenent la disponibilitat de recursos de la 
Intervenció general. A més a més, l’esmentada direcció podrà incloure també l’auditoria de 
compliment normatiu. 
 
4.Es podrà establir una rotació de la direcció de les auditories de comptes anuals dels 
consorcis que compleixin els requisits establerts en la normativa bàsica per a la seva 
inclusió al pla anual de controls de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya, 
sempre que, com a mínim, s'incloguin en un exercici per a cada període de cinc anys. 
 
Disposició addicional tercera 
Fiscalització prèvia automatitzada 
 
En aquells supòsits en què els sistemes informàtics donin seguretat jurídica als extrems 
previstos a la normativa i a la seva anotació comptable corresponent, es podrà establir la 
fiscalització prèvia automatitzada entenent com a tal aquella realitzada íntegrament a través 
de mitjans electrònics, i per tant, sense l’actuació de personal membre del Cos d’Intervenció 
de la Generalitat. 
 
La unitat responsable de la seva implantació i seguiment és la Intervenció General de la 
Generalitat. 
 
Disposició transitòria 
Promoció interna per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat 

En la convocatòria de procés selectiu per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat que 
es publiqui en execució de la primera oferta d’ocupació pública que aprovi el Govern de la 
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Generalitat després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’ha de preveure la reserva, com a 
màxim, del 50% de les places convocades a un torn de promoció interna per a aquells 
funcionaris del cos superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que estiguin 
prestant funcions de representació i defensa del Govern i l’Administració de la Generalitat a 
la Direcció General d’Assumptes Contenciosos o a les unitats territorials del Gabinet Jurídic, 
amb una antiguitat mínima de quinze anys.  

La convocatòria ha de preveure que les places no cobertes de cada torn, lliure i de promoció 
interna, acreixen l’altre. Pel que fa al torn de promoció interna, les bases de la convocatòria 
poden determinar l’agrupació del temari per blocs opcionals i preveure l’exempció d’alguna 
prova o exercici. 

Disposició derogatòria 

Resten derogades les disposicions següents: 

a) L'apartat 2 de l’article 17 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 

b) L’article 18 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per 
a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic. 

c) La lletra b de l’apartat 2 de l’article 19 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual 
s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

d) Els apartats 3, 4 i 5 de l’article 21 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya 

e) L’apartat 3 de l’article 39 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

f) Els articles 116, 117 i 118 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

g) L’article 64 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra. 

h) L’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic. 

i) L’article 45 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista, i la lletra s de l’article 3 de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut 
Català de la Dona 
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j) La lletra t de l’article 3 de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de 
la Dona. 

k) L’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes 

l) La lletra b de l’apartat 1 de  l’article 9 de la Llei 12/1985, de 15 de juny, d’espais naturals. 

m) La lletra c de l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

n) La lletra d de l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

o) L’epígraf 11.1.c.ii) de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 

p) L’epígraf 11.1.c.ii) de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats 

q) L’apartat 4 de l’article 56 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. 

r) La lletra g de l’article 87 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

s) La lletra h de l’article 87 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

t) La lletra g de l’article 88 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

u) La lletra p de l’article 88 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

v) L’article 96 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

w) La disposició transitòria catorzena de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 

x) L’article 36 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 

Disposicions finals 

Disposició final primera  
Ajornament excepcional de l'impost sobre successions i donacions concedit pels òrgans de 
gestió 

1. Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'ajornament que concedeixin els 
òrgans de gestió de l'Administració tributària en virtut de l'article 73.1 de la Llei 19/2010, del 
17 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, pot ésser de fins a dos 
anys. 
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2. S'aplica el mateix termini a les solꞏlicituds d'ajornament que es presentin en relació amb 
fets imposables meritats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei i que es trobin en període 
voluntari de presentació i pagament, i si escau, pròrroga, de l'autoliquidació corresponent. 

Disposició final segona  
Habilitació per text refós 

1. S’autoritza el Govern per aprovar, mitjançant decret legislatiu i en el termini màxim de 12 
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el llibre sisè del Codi tributari de 
Catalunya, relatiu als tributs cedits, que ha d’integrar el text refós dels preceptes que tinguin 
per objecte els tributs cedits continguts en aquesta llei i en les disposicions amb rang de llei 
següents: 

a) Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a 
l'euro. 

b) Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 

c) Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.  

d) Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. 

e) Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres. 

f) Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres. 

g) Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

h) Decret llei 1/2008, d’1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i financera. 

i) Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 

j) Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

k) Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. 

l) Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions. 

m) Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques. 

n) 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. 

o) Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten 
l’impost sobre el patrimoni. 
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p) Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic. 

q) Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.  

r) Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions en matèria tributària. 

s) 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. 

t) Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instalꞏlacions que incideixen en el medi ambient. 

u) Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre 
les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques. 

v) Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, 
tributari i de control financer. 

w) Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic. 

x) Les disposicions amb rang de llei modificatives de les esmentades en els apartats a) a y) 
que tinguin per objecte els tributs cedits, incloses les que s’aprovin amb anterioritat a 
l’aprovació pel Govern del text refós objecte d’autorització. 

2. L’autorització de la refosa inclou la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne 
el contingut. 

Disposició final tercera 
Habilitació per a modificar els límits de les reserves nacionals de caça 

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de caça a modificar, 
mitjançant ordre, els límits de les reserves nacionals de caça, si es compleixen els següents 
requisits: 

- Que els terrenys inclosos tinguin característiques cinegètiques similars als de la reserva. 

- Que els terrenys exclosos hagin perdut les característiques cinegètiques que van motivar la 
seva inclusió a la reserva. 

- Que en tot cas, es disposi de la conformitat de les persones titulars dels terrenys inclosos o 
exclosos, i aquests siguin contigus als de la reserva." 

Disposició final quarta 
Habilitació per a l'elaboració d'un text refós 
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S'autoritza el Govern perquè, en el termini màxim d'un any, refongui en un text únic el Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la 
gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instalꞏlacions de 
la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens 
d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, tret del seu capítol 2 i de la seva disposició addicional 
cinquena, i la resta de disposicions legals vigents en matèria d’aigües de Catalunya. La 
refosa ha de comprendre també la regularització, l'aclariment i l'harmonització d'aquestes 
disposicions. 

Disposició final cinquena 
Presentació al Parlament d'un projecte de llei de regulació del servei d'interès general de la 
inspecció tècnica de vehicles 

El Govern, en el termini de dotze mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha de 
presentar al Parlament un projecte de llei que reguli el serveis d'interès general de la ITV. 

Disposició final sisena 
Manteniment del rang reglamentari dels decrets modificats 

Les modificacions del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, del 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 
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, i del Decret 142/2010, d'11 
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-201, fetes per aquesta llei, 
mantenen el rang reglamentari de decret a l’efecte del seu desplegament, modificació i 
derogació. 

Disposició final setena 
Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de les dates específiques d'entrada en vigor que 
fixen determinats preceptes de l'articulat amb relació a algunes modificacions legislatives 
que conté. 


