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Empreses

Recursos

Dotacions

Túnels i Accessos de
Barcelona, SAC . . . . . . . .
30.818.542,10
30.818.542,10
Gestió d’Infraestructures,
SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.145.692.402,32 1.145.692.402,32
Equacat, SA . . . . . . . . . . . . .
1.451.850,00
1.451.850,00
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA . . . . . . . . . . . . . .
51.423.920,00
51.423.920,00
Túnel del Cadí, SAC . . . . . .
19.221.863,08
19.221.863,08
ICF Equipaments, SA.
Unipersonal . . . . . . . . . . . 296.463.528,00 296.463.528,00
Teatre Nacional de
Catalunya, SA . . . . . . . . .
14.400.031,00
14.400.031,00
Promotora d’Exportacions
Catalanes, SA . . . . . . . . .
1.595.236,00
1.595.236,00
Regs de Catalunya, SA . . . .
95.659.489,56
95.659.489,56
Reg Sistema SegarraGarrigues, SA . . . . . . . . .
44.774.201,80
44.774.201,80
Empresa de Promoció i
Localització Industrial de
Catalunya, SA . . . . . . . . .
2.058.200,00
2.058.200,00
Eficiència Energètica, SA . .
1.395.797,20
1.395.797,20
Sanejament Energia, SA . .
220.416,01
220.416,01
Centre per a l’Empresa i per
al Medi Ambient, SA . . . .
2.665.844,25
2.665.844,25
Forestal Catalana, SA . . . . .
17.703.036,00
17.703.036,00
Administració, Promoció i
Gestió, SA . . . . . . . . . . . .
56.261.009,14
56.261.009,14
Portal Salut i Qualitat de
Vida, SA . . . . . . . . . . . . . .
565.744,53
565.744,53
Energètica d’Instal·lacions
Sanitàries, SA . . . . . . . . .
4.395.531,03
4.395.531,03
Sistema d’Emergències
Mèdiques, SA . . . . . . . . .
98.853.735,80
98.853.735,80
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LLEI 12/2004, de 27 de desembre, de mesures
financeres. («BOE» 41, de 17-2-2005.)
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el
que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent Llei 12/2004, de 27 de
desembre, de mesures financeres,
PREÀMBUL
Mitjançant la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures
fiscals i administratives, es va fer una opció decidida a
favor de la reducció dels continguts no estrictament o no
predominantment financers de les anomenades lleis
d’acompanyament dels pressupostos. L’eliminació total
d’aquests continguts no era possible, però, el primer any
de la legislatura, perquè calia adoptar amb rang de llei
diverses mesures addicionals a les determinacions de la
llei de pressupostos i ineludibles per a posar en funcionament determinades polítiques organitzatives i sectorials.
Una vegada desaparegudes aquelles circumstàncies
excepcionals, aquesta Llei conté ja exclusivament les
mesures financeres que es consideren necessàries per a
complementar la Llei de pressupostos per al 2005.
El text legal s’estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, dedicat a les mesures
relatives al règim jurídic de les finances públiques. En
conjunt, aquesta Llei conté vint-i-tres articles, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i quatre
disposicions finals.
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Les mesures fiscals que s’estableixen en el títol I
d’aquesta Llei afecten, fonamentalment, els tributs propis de la Generalitat (capítol I) i es divideixen en dues
seccions: la primera, dedicada al cànon de l’aigua, i la
segona, relativa a les taxes. El capítol II conté una regulació que afecta els tributs cedits i el capítol III, que completa el títol I, inclou determinades normes de gestió tributària.
Pel que fa al primer bloc assenyalat, en el marc de les
polítiques de millora de la gestió i del foment de l’ús
racional de l’aigua, la sostenibilitat i la recuperació dels
costos dels serveis, s’escometen determinades modificacions de la normativa legal del cànon de l’aigua –en
concret, del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya–, entre les quals cal destacar la
nova regulació de la tributació dels usos domèstics de
l’aigua. D’una banda, s’abaixa el tipus impositiu i s’estableix un consum bàsic per habitatge de 10 metres cúbics
al mes, una dotació màxima que determina la no-aplicació de coeficients d’increment dels tipus de gravamen;
alhora, es pondera aquesta dotació bàsica si a l’habitatge hi ha més de tres persones, de manera que s’incrementa aquest volum d’aigua en 3 metres cúbics per
persona addicional. L’excés del consum sobre aquestes
dotacions bàsiques s’afecta dels coeficients 2 i 4, el darrer dels quals és aplicable a usos que hom pot considerar sumptuaris.
D’altra banda, cal destacar, de la nova regulació del
cànon de l’aigua, la introducció de coeficients aplicables a
determinats usos industrials de l’aigua que fins ara no
estaven gravats i l’increment del coeficient en els usos
industrials de l’aigua per a la producció d’energia elèctrica a les centrals hidroelèctriques i les tèrmiques de gran
consum.
Pel que fa a l’altre gran bloc de mesures fiscals, incloses en la secció segona, el de les taxes, aquesta Llei
n’aprova divuit de noves. Entre d’altres, destaquen la
taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció
d’incendis i de salvaments, que grava la prestació dels
serveis dels bombers en accidents de trànsit o en tasques
de rescat en zones de risc o d’accés difícil quan sigui a
causa de conductes imprudents o temeràries, i la vigilància i la protecció davant de possibles incendis o accidents
en proves esportives que afecten vies interurbanes o que
tenen incidència en el nucli urbà; la taxa per la tramitació
de les sol·licituds d’autorització d’emissió de gasos amb
efecte hivernacle, i la taxa per la validació dels informes
verificats de les emissions d’aquests gasos, que graven
tasques que duu a terme el Departament de Medi Ambient
i Habitatge en l’àmbit del comerç d’emissions de gasos
com a conseqüència del Pla nacional d’assignació de drets
d’emissió 2005-2007. A més, s’incorporen trenta-set nous
fets imposables en taxes ja vigents. Entre d’altres, i a títol
d’exemple, en les taxes que gestiona el Departament
d’Interior s’estableix una quota per l’habilitació acreditativa del personal de control d’accés a determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives. En un altre
àmbit, mereixen un esment especial els nous fets imposables relatius als registres de fundacions i d’associacions i a altres serveis que presta el Departament de Justícia amb relació a col·legis professionals, acadèmies i
mediació familiar.
Val a dir que, ultra la finalitat recaptatòria, la creació
de taxes i l’establiment de fets imposables tenen per
objecte traslladar el cost del servei o de l’activitat a qui
n’ha resultat beneficiat o n’ha sol·licitat la prestació, de
manera que no sigui el conjunt dels ciutadans qui financi
aquests costos per mitjà de la imposició general.
Les altres modificacions que s’efectuen en el capítol
dedicat a les taxes tenen un caràcter divers, com ara la
reducció de quotes en alguns casos, la millora de la redacció en d’altres, en concret pel que fa a la definició del
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subjecte passiu o l’acreditament de la taxa, o l’adaptació
a la normativa substantiva del servei gravat.
Pel que fa als tributs cedits, el capítol II conté una
regulació que afecta l’aplicació de les reduccions en les
transmissions per causa de mort, i el capítol III del títol I
conté, com ja s’ha indicat, determinats preceptes que
afecten la gestió tributària. En l’àmbit de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
s’exonera de l’obligació de presentar l’autoliquidació en
dos casos: en la transmissió de ciclomotors i en la transmissió de motocicletes i turismes d’una antiguitat mínima
de deu anys, llevat dels que hagin estat qualificats d’històrics o dels que tinguin un valor igual o superior a 40.000
euros.
A més, es modifica el termini de presentació de l’autoliquidació, que passa a ésser d’un mes a comptar de la
data de l’acte o del contracte gravat.
En l’impost sobre successions i donacions també es
modifica el termini de presentació per als casos de transmissió lucrativa inter vivos (donacions), que també es fixa
en un mes, i es manté el termini de sis mesos per a les
transmissions mortis causa.
El títol II inclou les mesures relatives al règim jurídic de
les finances públiques i es divideix en tres capítols. El primer capítol afecta el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i conté tres modificacions
d’aquesta norma. La primera té com a finalitat possibilitar
la substitució de la fiscalització prèvia de la Intervenció
General per actuacions de control financer a posteriori en
determinats àmbits. La segona pretén adaptar el règim de
les competències en matèria de subvencions del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
amb la finalitat que no es faci cap esment diferenciador
respecte als altres departaments. Finalment, la tercera
modificació estableix un règim general pel qual es determina que les resolucions de revocació d’ajuts i d’imposició
de sancions en matèria de subvencions posen fi a la via
administrativa.
En el capítol II, amb relació a les mesures de control
del sector públic, s’introdueixen mesures que impliquen
la reordenació de determinades tasques de control i fiscalització del sector públic. En aquest sentit, es modifiquen
dos preceptes de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro,
que impliquen la simplificació en la tramitació dels expedients dels contractes menors per tal com se suprimeix la
fiscalització prèvia en els expedients de quantia poc significativa.
A més, en aquest mateix capítol s’estableix una tercera mesura que té per objecte la creació del Registre del
Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de poder dur un control exhaustiu i continuat de les
entitats que l’integrin.
En el capítol III, relatiu a tarifes i preus en matèria de
ports, s’introdueixen tres mesures, dues de les quals estableixen determinades modificacions dels preus públics
que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic de l’entitat Ports de la Generalitat i de determinades tarifes per serveis generals i per serveis específics
que presta aquesta entitat. La tercera mesura que s’insereix en aquest capítol comporta la creació d’un cànon en
concepte de preu per l’acompliment de determinades
activitats comercials i industrials i per altres usos lucratius en els ports d’iniciativa privada construïts o gestionats en règim de concessió administrativa.
I, finalment, en el capítol IV hi ha una modificació relativa a les despeses en matèria de riscs laborals.
Aquesta Llei fineix amb tres disposicions addicionals,
una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. La
disposició addicional primera estableix l’equiparació dels
triennis amb relació als membres dels òrgans de la Sindicatura de Comptes que tinguin la condició de funcionaris.
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La disposició addicional segona incorpora una norma
complementària de la que va aprovar la Llei 7/2004, del 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, que estableix l’obligació dels notaris de remetre telemàticament
les escriptures autoritzades que continguin actes subjectes als impostos anteriors, en el sentit que disposa, a més,
que han de trametre una declaració informativa que ha de
contenir les dades necessàries per a la liquidació de l’impost corresponent. Amb aquesta mesura, que s’insereix
en el marc de la col·laboració amb el Consell General del
Notariat, es pretén millorar la gestió tributària i evitar desplaçaments dels contribuents per a fer els tràmits de la
presentació i l’autoliquidació; tot això aprofitant les utilitats que ofereixen les noves tecnologies.
La disposició addicional tercera estableix que la Intervenció General dugui a terme la tasca de control de la
gestió en l’àmbit econòmic i financer d’una manera continuada i permanent, per tal d’aconseguir la màxima eficàcia de gestió global en els processos administratius.
De les quatre disposicions finals que completen
aquesta Llei, les dues primeres tenen contingut tributari i
inclouen, en primer terme, una ampliació de l’abast de
l’autorització de refosa de la legislació sobre taxes de la
Generalitat que estableix la disposició final primera de la
Llei 7/2004, per fer-la extensiva a les disposicions sobre
taxes que contenen aquesta Llei i la Llei de pressupostos
per a l’any 2005, i, en segon terme, la determinació de
l’entrada en vigor l’1 de juliol de 2005, o l’1 de gener
de 2006, de la taxa general per la prestació de serveis de
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, en funció
de si el subjecte passiu disposa de la cobertura de risc
mitjançant l’assegurança corresponent. La disposició
final tercera estableix l’entrada en vigor esglaonada de
determinats preceptes del text refós de la legislació en
matèria d’aigües, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, els
quals han estat objecte de modificació mitjançant aquesta
Llei.
En darrer lloc, la disposició final quarta estableix l’entrada en vigor general d’aquesta Llei.

TÍTOL I
Mesures fiscals
CAPÍTOL I
Tributs propis
SECCIÓ PRIMERA.
Article 1.

CÀNON DE L’AIGUA

Modificació del Decret legislatiu 3/2003.

1. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 66 del text
refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre,
amb el text següent:
«4. Les entitats subministradores poden fer efectiu l’import del tribut per compte dels contribuents
que en siguin abonats, en els termes que estableixi
un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’administració local competent i amb dret al rescabalament mitjançant el trasllat d’aquest cost a la factura
del servei domiciliari de subministrament d’aigua.»
2. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 69
del text refós de la legislació en matèria d’aigües a
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, que resten
redactats de la manera següent:
«1. En els usos domèstics de l’aigua, el tipus de
gravamen aplicable a consums iguals o inferiors a la
dotació bàsica per habitatge definida en la disposi-
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ció addicional primera és de 0,3167 euros per metre
cúbic.
2. El tipus de gravamen aplicable al volum d’aigua consumit que excedeix la dotació bàsica per
habitatge és, amb caràcter general, de 0,3228 euros
per metre cúbic i és afectat dels coeficients
següents:
a) Consum mensual entre 10 i 18 metres
cúbics: 2.
b) Consum mensual superior a 18 metres
cúbics: 4.
3. En el cas que el nombre de persones que
viuen en un habitatge sigui superior a tres, el volum
corresponent al primer tram es determina a partir de
la dotació bàsica, incrementada en tres metres
cúbics per persona addicional. Així mateix, el consum a partir del qual s’ha d’aplicar el coeficient 4 és
el resultat de considerar 200 litres pel nombre de
persones que viuen en l’habitatge i per dia, d’acord
amb la taula següent:
1r tram

2n tram

3r tram

≤10
≤13
≤16
≤19
≤22
≤3n+1

> 10≤18
> 13≤24
> 16≤30
> 19≤36
> 22≤42
> 3n+1
≤6n

> 18
> 24
> 30
> 36
> 42
> 6n

Base imposable
mensual (m3)
Persones:
0-3 ................
4 ..................
5 ..................
6 ..................
7 ..................
n ..................
Tipus impositiu
Base (euros/m3) . . . . . . 0,3167
Coeficient . . . . . . . . . . .
1
Per aplicar (euros/m3) . 0,3167

0,3228 0,3228
2
4
0,6456 1,2912.»

3. Es modifiquen els apartats 4 i 6 de l’article 71 del
text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, que resten redactats
de la manera següent:
«4. En els usos industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica a les centrals hidroelèctriques i a les tèrmiques amb un consum anual d’aigua
superior a 1.000 hectòmetres cúbics, el tipus s’afecta
d’un coeficient 0,00053.»
«6. En els supòsits d’utilització d’aigua per a
usos industrials, el tipus de gravamen general s’ha
d’afectar durant els períodes que s’indiquen dels
coeficients següents, en funció del volum d’aigua
consumida. Cada coeficient s’aplica al tram de
volum que s’indica.
Volum d’aigua

Fins a 50.000 m3/any . . . .
De 50.001 a 500.000
m3/any . . . . . . . . . . . . . .
De 500.001 a 5.000.000
m3/any . . . . . . . . . . . . . .
De 5.000.001 a 10.000.000
m3/any . . . . . . . . . . . . . .
Més de 10.000.000 m3/any

Any
2005

1

Any
2006

1

Any
2007

1

Anys
Any
2008 successius

1

1

0,60 0,70 0,80 0,90

1

0,30 0,50 0,70 0,90

1

0,20 0,40 0,60 0,80
0,20 0,40 0,60 0,80

1
1.»
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4. S’afegeixen nous apartats, el 7, el 8 i el 9, a l’article 71 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el
text següent:
«7. En els consums d’aigua destinada a innivació artificial, el tipus s’afecta d’un coeficient 1,2, que
pot ésser aplicable una vegada s’hagi aprovat el Pla
director de la neu a Catalunya.
8. En els usos d’aigua destinada a ésser envasada com a aigua mineral natural, de font o de brollador, o potable preparada, inclosos en l’activitat
classificada CCAE DA 15.981, el tipus s’afecta d’un
coeficient 1,2.
9. En els usos industrials d’aigua per a l’aqüicultura, el tipus s’afecta d’un coeficient 0,0005.»
5. Es modifica el coeficient d’abocament a sistema,
establert per l’apartat 7 de l’article 72 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, que resta redactat de la manera següent:
«Ka: és el coeficient d’abocament a sistema.
Amb relació als abocaments efectuats a xarxes de
clavegueram, col·lectors generals i emissaris públics
corresponents a sistemes públics de sanejament, el
tipus de gravamen específic, determinat en funció
de la càrrega contaminant abocada, és afectat pels
coeficients següents:
Coeficient 1,5, sempre que aquest tipus sigui
inferior al previst, amb caràcter general, per als usos
industrials. El tipus resultant no pot superar el previst per als usos industrials generals establerts pel
primer paràgraf de l’article 72.1.
Coeficient 1,3, sempre que el tipus de gravamen
específic individualitzat sigui superior al previst,
amb caràcter general, per als usos industrials.»
6. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 74 del text
refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:
«4. En els supòsits d’usos industrials d’aigua
per a la producció d’energia elèctrica, les centrals
hidroelèctriques poden optar per acollir-se, de
manera voluntària, a un sistema de determinació
objectiva de la quota, basat en el règim de producció elèctrica en què s’insereix l’activitat i en l’energia
produïda, expressada en quilowatts hora, d’acord
amb la fórmula següent:
Q = kWh produïts x euros/kWh
On el valor euro/kWh resulta d’aplicar, al tipus
bàsic fixat per aquest apartat per als diferents règims
de producció d’energia elèctrica, els coeficients progressius que corresponguin segons la disposició
addicional setena.
Règim de producció
d’energia elèctrica

Tipus bàsic

Ordinari . . . . . . . . . . . . . 0,0004 euros/kWh
Especial . . . . . . . . . . . . . 0,00025 euros/kWh.»
7. Es modifica l’article 76 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, que resta redactat de la manera
següent:
«Article 76. Liquidació del cànon de l’aigua directament per l’Agència Catalana de l’Aigua.
1. L’Agència Catalana de l’Aigua liquida el
cànon de l’aigua i ho notifica directament als contri-
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buents, titulars o usuaris reals dels aprofitaments
d’aigües superficials o subterrànies i de les installacions de recollida de les aigües pluvials.
2. L’Agència Catalana de l’Aigua liquida el
cànon de l’aigua en el supòsit de consums d’aigua
de qualsevol procedència efectuats per usuaris
industrials i assimilables als quals se’n determina el
tipus específic segons el sistema individualitzat que
estableix l’article 72.»
8. Es modifica la disposició addicional primera del
text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, que resta redactada
de la manera següent:
«Primera.
1. Als efectes del que estableix l’article 2.15, es
fixa un consum bàsic de 100 litres per persona i dia.
Això no obstant, s’estableix com a dotació bàsica
d’aigua per habitatge la de 10 metres cúbics mensuals.
2. Atenent el principi que conté la lletra m de
l’article 3.1, la tarifa del servei ha d’establir un preu
específic aplicable al consum bàsic. Aquest volum
de consum en cada període de facturació es pot fer
coincidir amb el volum considerat a l’efecte del
cànon de l’aigua.»
9. S’afegeix una disposició addicional, la setena, al
text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:
«Disposició addicional setena.
Als efectes de l’aplicació de la fórmula que estableix l’article 74.4, es fixen els coeficients d’aplicació
progressiva següents:
Any d’aplicació

Coeﬁcient

2005
2006
2007
2008
2009

0,2
0,4
0,6
0,8
1.»

10. S’afegeix una disposició addicional, la vuitena,
al text refós de la legislació en matèria d’aigües a
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el
text següent:
«Disposició addicional vuitena.
1. El Govern, en el termini de tres mesos a
comptar de l’1 de gener de 2005, ha de fixar, mitjançant els procediments de concertació sectorial pertinents, els estàndards d’ús de l’aigua per a cada sector de producció i activitats industrials, a fi de fer
una aplicació més adequada a l’ús eficient de l’aigua
dels coeficients sobre el tipus de gravamen general
fixats per l’apartat 6 de l’article 71. Els tipus de gravamen aplicables a aquestes activitats es poden
afectar de nous coeficients reductors, amb relació
als usos de l’aigua que s’ajustin a aquestes determinacions, que poden tenir efectes des de l’1 de gener
de 2005.
2. El compromís a què fa referència l’apartat 1
s’inscriu en el contingut bàsic del contracte programa que s’ha de signar en el marc de les relacions
establertes entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Govern.»
11. S’afegeix una disposició transitòria, la sisena, al
text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:
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«Disposició transitòria sisena.
1. Amb independència de l’aplicació dels coeficients sobre el tipus de gravamen general fixats per
l’apartat 6 de l’article 71, es poden establir línies
d’ajut compensatòries per als establiments que, a
partir de l’any 2005 i en el marc d’acords voluntaris
entre el Govern i els diferents sectors de producció,
inverteixin en sistemes o processos innovadors de
producció, o en projectes de reducció de consum
d’aigua, i apliquin noves tecnologies que els permetin excel·lir en llurs activitats i obtenir, així, estalvis
significatius d’aigua.
2. El compromís a què fa referència l’apartat 1
s’inscriu en el contingut bàsic del contracte programa que s’ha de signar en el marc de les relacions
establertes entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Govern.»
SECCIÓ SEGONA.

TAXES

Article 2. Modificació del títol III de la Llei 15/1997.
1. Es modifica l’apartat 11 de l’article 60 del capítol I
del títol III de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«11. Autorització d’obertura i funcionament o
d’aprovació de reformes d’establiments i oficines
obligats a disposar de mesures de seguretat o de
caixers automàtics, dispensa de mesures de seguretat i, en general, qualsevol autorització o aprovació
que impliqui desplaçament o informe del personal
de l’Administració: 187,97 euros.»
2. S’afegeix un apartat, el 17, a l’article 64 del capítol II del títol III de la Llei 15/1997, amb el text següent:
«17. Obtenció de l’habilitació mitjançant l’expedició d’un carnet professional per la Direcció General del Joc i d’Espectacles i la placa identificativa
corresponent: 29,50 euros.»
3. Es modifiquen la lletra b de l’article 73 bis i els
articles 73 quater, 73 quinquies i 73 septies del capítol V
del títol III de la Llei 15/1997, que resten redactats de la
manera següent:
«b) La vigilància, la regulació i la protecció de
proves esportives que afectin vies interurbanes o
que tinguin més incidència en el nucli urbà, sens
perjudici de les competències municipals, llevat de
les que organitzen entitats sense afany de lucre i
administracions públiques i no cobrin entrada per
assistir a les proves o no es financin amb drets de
retransmissió televisiva.
Article 73 quater. Quota.
La quota de la taxa es fixa en 30,13 euros per
hora i persona destinada a la prestació del servei
sol·licitat. L’import de la liquidació és el resultat de
l’aplicació de la quota de la taxa al nombre d’hores
requerides per a la prestació del servei.
Article 73 quinquies. Acreditament i liquidació.
La taxa s’acredita i s’ha de fer efectiva en el
moment d’obtenir l’autorització per a la realització
dels serveis que constitueixen el fet imposable de la
mateixa.
Article 73 septies. Gestió, liquidació i recaptació.
1. La gestió, la liquidació i la recaptació de la
taxa corresponen al Servei Català de Trànsit.»
4. S’afegeix un capítol, el VI, al títol III de la Llei
15/1997, amb el text següent:
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«CAPÍTOL VI
Taxa per la prestació de serveis de prevenció
i extinció d’incendis i salvaments
Article 73 octies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis del Cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya en els casos següents:
a) Accident de trànsit.
b) Rescat en zones de risc o d’accés difícil,
quan sigui a causa de conductes imprudents o temeràries.
c) La vigilància i la protecció d’incendi o accident en les proves esportives que afectin vies interurbanes o que tinguin més incidència en el nucli
urbà, sens perjudici de les competències municipals,
llevat de les que organitzen entitats sense afany de
lucre i administracions públiques i no cobrin entrada
per assistir a les proves o no es financin amb drets
de retransmissió televisiva.
Article 73 novies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents de la taxa les
entitats, els organismes o les persones físiques o
jurídiques causants del perjudici o que resultin
beneficiàries de la prestació del servei. Si hi ha
diversos beneficiats del servei, la imputació de la
taxa s’ha de fer proporcionalment als efectius
emprats en les tasques en benefici de cadascun
d’ells, segons l’informe tècnic i, si no fos possible
individualitzar-los, per parts iguals.
Article 73 decies. Quota.
La quota es determina pel nombre d’efectius de
prevenció i extinció d’incendis i salvaments, tant
personals com materials, que intervinguin en el servei i pel temps invertit en aquest, segons el quadre
següent:
Intervenció

Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitjans aeris . . . . . . . . . . . . . . .

Preu hora unitari (euros)

28,00
36,38
2.119,63

Article 73 undecies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment de sortida de la
dotació corresponent des del parc de bombers, o
des d’on estiguin situats els mitjans aeris. S’ha de
considerar que aquest moment, a tots els efectes, és
l’inici de la prestació del servei. Un cop prestat el
servei que constitueix el fet imposable, l’òrgan competent ha d’emetre la liquidació de la taxa, que ha
d’especificar el nombre d’hores i d’efectius que hi
han intervingut i la quota corresponent segons els
imports establerts per l’article 73 decies.
Article 73 duodecies. Exempcions.
Són exemptes del pagament de la corresponent
taxa la prestació de serveis o les intervencions que
són conseqüència de fenòmens meteorològics
extraordinaris o catastròfics i casos de força major.
Article 73 terdecies. Afectació de la taxa.
De conformitat amb el que estableix l’article 3
de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya, els
ingressos derivats d’aquesta taxa resten afectats al
finançament del cost dels serveis prestats pel Cos
de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb
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càrrec al pressupost de despeses del Departament
d’Interior.»
Article 3.

Modificació del títol V de la Ley 15/1997.

S’afegeix un nou capítol, el VIII, al títol V de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL VIII
Taxa per la inscripció a les proves per a l’acreditació
de les unitats de competència
Article 107 duodecies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves per a l’acreditació de les unitats de
competència.
Article 107 terdecies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones
que s’inscriuen a les proves.
Article 107 quaterdecies. Acreditament.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i s’exigeix en el moment de la inscripció.
Article 107 quindecies. Quota.
L’import de la quota és:
Inscripció a les proves: 76,55 euros per cada unitat de competència.
Article 107 sexdecies. Exempcions i bonificacions.
1. A les persones membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa
a la protecció d’aquestes famílies.
2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb
la justificació documental prèvia de llur situació,
les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.»
Article 4.

Modificació del títol VII de la Llei 15/1997.

S’afegeix un nou capítol, el XXI, al títol VII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XXI
Taxa pels serveis de tramitació i resolució dels expedients d’autorització administrativa d’instal·lació,
modificació i trasllat dels serveis farmacèutics en
centres l’activitat principal dels quals no és sanitària
Article 215 decies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris del Departament de Salut dels serveis
relatius als expedients d’autorització d’instal·lació,
modificació i trasllat dels serveis farmacèutics en
els centres l’activitat principal dels quals no és sanitària.
Article 215 undecies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, a les
quals es presten els serveis que constitueixen el fet
imposable.
Article 215 duodecies. Acreditament i exigibilitat.
La taxa s’acredita amb la prestació del servei i
n’és exigible el pagament en el moment de presentar la sol·licitud.
Article 215 terdecies. Quota.
La quota de la taxa és de 115 euros.»
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Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997.

1. Es modifica el capítol IV del títol VIII de la Llei
15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«CAPÍTOL IV
Taxa per informes i altres actuacions facultatives
Article 230. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’elaboració d’informes tècnics, l’expedició de certificats
i altres actuacions facultatives que ha de fer el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
a instància d’entitats, empreses o particulars, o quan
s’han de fer com a conseqüència de disposicions en
vigor o dels mateixos termes de les concessions o
les autoritzacions.
2. No se sotmeten a aquesta taxa els informes
motivats per línies elèctriques de baixa tensió si
tenen un pressupost inferior a 600 euros. S’exceptuen d’aquesta taxa els informes o les actuacions
que tenen assenyalada específicament una taxa
especial.
3. No estan sotmesos a aquesta taxa els informes emesos per les comissions territorials d’urbanisme dins els procediments per a l’aprovació del
planejament urbanístic general o derivat establert
per la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, llevat dels supòsits establerts per l’article 233.3 i 7.
Article 231. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones
físiques o jurídiques als quals afecta la prestació del
servei.
Article 232. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment en què es presta
el servei o s’executa l’actuació, però pot ésser exigida la justificació de l’ingrés en el moment de la
presentació de la sol·licitud.
Article 233. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per informes o actuacions de caràcter facultatiu:
a) Quan no calgui prendre dades de camp: 100
euros.
b) Quan calgui prendre dades de camp: 200
euros.
c) Quan calgui sortir més dies al camp: per dia,
153 euros.
2.
Per informes o actuacions que tenen per
objecte una petició o consulta:
a) Quan no cal l’anàlisi de projecte: 30 euros.
b) Quan calgui l’anàlisi de projecte: 60 euros.
3. Per la tramitació per subrogació de plans
urbanístics derivats o d’altres projectes presentats a
instància de particulars, d’acord amb la legislació
urbanística:
a) Per àmbit d’actuació de fins a 10 hectàrees,
per hectàrea: 100 euros.
b) Per cada hectàrea addicional o fracció: 50
euros.
c) A més, per al cas que s’hagi d’efectuar el
tràmit d’informació pública: 964 euros.
4. Per treballs diversos de camp, d’inspecció
d’obres i d’aixecaments topogràfics i altres actuacions facultatives, com aixecament d’actes, expedició de certificat final, lliurament de plànols o redacció
del document de l’actuació realitzada: 200 euros.
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En el cas que calgui sortir més dies al camp: 153
euros.
5. Informes preceptius per a la tramitació
d’autoritzacions d’usos i obres provisionals que
correspon d’emetre a les comissions territorials
d’urbanisme competents d’acord amb la legislació
urbanística:
En el cas que no calgui prendre dades de camp:
100 euros.
En el cas que calgui prendre dades de camp: 200
euros.
En el cas que calgui sortir més dies al camp, per
dia: 153 euros.
6. Informes de les comissions territorials d’urbanisme competents relatius a projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl
no urbanitzable:
En el cas que no calgui prendre dades de camp:
100 euros.
En el cas que calgui prendre dades de camp: 200
euros.
En el cas que calgui sortir més dies al camp, per
dia: 153 euros.
7. Tramitació d’altres projectes i de plans especials urbanístics per a executar obres i instal·lacions
o per a implantar usos en sòl no urbanitzable en els
supòsits en què és preceptiva d’acord amb la legislació urbanística la intervenció de les comissions
territorials d’urbanisme:
1. Execució d’obres o instal·lacions:
a) Amb pressupost d’execució material de fins
a 10.000 euros: 100 euros.
b) Amb pressupost d’execució material de
10.001 a 50.000 euros: 200 euros.
c) Amb pressupost d’execució material de
50.001 a 250.000 euros: 300 euros.
d) Amb pressupost d’execució material superior a 250.001 euros: 400 euros.
e) A més, en el cas que calgui prendre dades de
camp: 100 euros.
f) A més, en el cas que calgui sortir més dies al
camp, per dia: 153 euros.
2 Explotació de recursos naturals:
Per àmbits d’actuació de fins a 5 hectàrees: 100
euros.
Per àmbits d’actuació de 5 a 10 hectàrees: 200
euros.
Per àmbits d’actuació de més de 10 hectàrees:
300 euros.
A més, en el cas que no calgui prendre dades de
camp: 100 euros.
A més, en el cas que calgui prendre dades de
camp: 200 euros.
A més, en el cas que calgui sortir més dies al
camp, per dia: 153 euros.»
2. Es modifica el capítol VI del títol VIII de la Llei
15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«CAPÍTOL VI
Taxes específiques de la Direcció General d’Urbanisme
SECCIÓ SEGONA. TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A
LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS URBANÍSTIQUES
COL.LABORADORES
Article 238. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació dels expedients de sol·licitud d’inscripció en el
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de
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la Direcció General d’Urbanisme dels actes a què fa
referència l’article 63 del Decret 287/2003, del 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de
la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme i, si
escau, la certificació de la inscripció de l’assentament en el Llibre de registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores i la publicació de la inscripció en el
‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’.
Article 239. Subjete passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones
físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació del
servei, per mitjà dels ajuntaments.
Article 240. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment de la resolució
de l’expedient, però en pot ésser exigida la justificació de l’ingrés en el moment de la presentació de la
sol·licitud.
Article 241. Quota.
La quota de la taxa:
1. Per la tramitació d’expedients de primera
inscripció i la certificació de l’assentament, si escau:
218 euros.
2. Per la tramitació d’expedients d’inscripcions
posteriors i llurs certificacions d’assentament, si
escau: 79 euros.
SECCIÓ

SEGONA. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA
REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A LA PUBLICACIÓ DE PLANS
URBANÍSTICS DERIVATS DE LA INICIATIVA PARTICULAR

Article 242. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’actuacions per a
publicar, en català i castellà, plans urbanístics derivats de la iniciativa particular.
Article 242 bis. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica promotora del pla.
Article 242 ter. Acreditament.
La taxa s’acredita una vegada publicada la resolució d’aprovació definitiva del pla.
Article 242 quater. Quota.
La quota de la taxa és de 6,85 euros per full de
normativa original de mida DIN A4. L’import
d’aquesta taxa s’ha d’incrementar, en el cas que a
petició dels particulars es tramiti de forma urgent,
amb el cost que resulti de la publicació en el ‘‘Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya’’ dels edictes i
la normativa corresponents.»
3. Es modifica el capítol VII del títol VIII de la Llei
15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«CAPÍTOL VII
Taxa per l’acreditació, la renovació i la verificació
del funcionament correcte de laboratoris d’assaig
per al control de qualitat
Article 243. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció de laboratoris i les tasques de comprovació
documental i revisió del compliment de condicions
per a ésser acreditats o renovats com a laboratoris
d’assaigs per al control de qualitat en determinats
àmbits o àrees, i també la realització d’actuacions
per al seguiment i el control per a la verificació del
funcionament correcte dels dits laboratoris o la realització d’altres actuacions facultatives.
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Article 244. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica titular dels laboratoris que sol·licita la prestació del servei o l’actuació o que en resulta afectada
o beneficiada.
Article 245. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment de la realització
del fet imposable. És, tanmateix, exigible a la bestreta des del moment de la sol·licitud de la prestació
del servei o de la realització de l’actuació.
Article 246. Quota.
L’import de la taxa és:
a) Per l’acreditació o la renovació en una sola
àrea: 600 euros.
b) Per l’acreditació o la renovació en dues
àrees: 900 euros.
c) Per l’acreditació o la renovació simultània en
tres àrees: 1.200 euros.
d) Per l’acreditació o la renovació simultània
per a més de tres àrees, l’import de la taxa és igual a
la suma de l’import per l’acreditació o la renovació
en una sola àrea més la meitat d’aquest import per
cadascuna de la resta d’àrees sol·licitades.
e) Per assaigs complementaris de l’àrea en la
qual estigui acreditat el laboratori: 200 euros.
f) Per actuacions de seguiment i control: 300
euros.
g) Per actuacions facultatives: 150 euros.»
4. Es modifica l’article 255 del capítol IX del títol VIII
de la Llei 15/1997, que resta redactat de la manera
següent:
«Article 255. Quota.
La quota de la taxa es fixa en 3,30 euros.»
5. Es modifica el capítol X del títol VIII de la Llei
15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«CAPÍTOL X
Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns
de domini públic
Article 256. Fet imposable.
1. Constitueixen el fet imposable de la taxa la
utilització privativa o l’aprofitament especial dels
béns de domini públic i l’aprofitament de llurs materials en virtut de concessions, autoritzacions o qualsevol altra forma d’adjudicació en l’àmbit de les
competències del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques.
2. S’exceptuen d’aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament especials de béns de domini
públic quan estigui gravada específicament per
qualsevol altra taxa.
Article 257. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els titulars de
les concessions i de les autoritzacions o els adjudicataris o, si escau, les persones físiques o jurídiques
que s’hi subroguin.
Article 258. Acreditament.
1. La taxa s’acredita mitjançant l’atorgament de
la concessió, l’autorització o l’adjudicació corresponents respecte a l’anualitat en curs.
2. En les successives anualitats de vigència de
la concessió, l’autorització o l’adjudicació, l’acreditament s’efectua l’1 de gener de cada any i és exigible
en la quantitat que sigui procedent i, si escau, en els
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terminis i en les condicions que s’assenyalin en la
concessió, l’autorització o l’adjudicació.
Article 259. Base imposable, tipus de gravamen i
quota.
1. La quota de la taxa es determina aplicant un
tipus del 5% sobre l’import de la base imposable
que resulti dels criteris de valoració següents:
a) Per la utilització privativa dels béns de
domini públic: el valor del terreny ocupat i, si escau,
de les instal·lacions ocupades, prenent com a referència els valors següents:
Sòl urbà: 36 euros per metre quadrat.
Sòl urbanitzable delimitat: 20 euros per metre
quadrat.
Sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable: 1,5 euros per metre quadrat.
b) Per l’aprofitament especial de béns de
domini públic: la utilitat que reporti l’aprofitament.
En els supòsits d’estacions d’autobusos i àrees d’estacionament, la base s’ha de determinar per la totalitat dels beneficis líquids obtinguts en l’exercici
anterior per l’explotació i els serveis complementaris de l’estació, l’àrea o la instal·lació corresponents,
entenent per beneficis líquids els ingressos bruts
menys l’import de les despeses necessàries per a
obtenir-los.
c) Aprofitament de materials: si es consumeixen els materials, s’utilitza com a base el valor dels
que hagin estat consumits, i, si no es consumeixen,
s’aplica com a base la utilitat que en reporta l’aprofitament.
2. El servei encarregat de la inspecció ha de
fixar la valoració a què fa referència l’apartat 1,
d’acord amb els criteris que estableix i llur desenvolupament reglamentari.
Article 259 bis. Exempcions i bonificacions.
1. Són exempts de la taxa la utilització privativa
o l’aprofitament especial de béns de domini públic i
dels seus materials, en virtut de concessions, autoritzacions o adjudicacions del departament atorgades a administracions i ens públics.
2. És exempta de la taxa la utilització de domini
públic per causa d’accessos a finques rústiques destinades a usos agrícoles i forestals.»
6. S’afegeix un capítol, l’XI, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPITOL XI
Taxa per la prestació de serveis de caràcter administratiu del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques
Article 259 ter. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació pel Departament de Política Territorial i
Obres Públiques dels serveis de caràcter administratiu següents:
a) Expedició de certificats.
b) Compulsa de documents.
c) Validació de poders per a actuar que presenten els particulars.
d) Diligència de llibres i d’altres documents.
e) Còpia en color de plànols en suport paper o
magnètic.
2. S’exceptuen d’aquesta taxa els serveis que
tenen assenyalada específicament una taxa especial, i també la prestació d’aquests serveis en el
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marc de la tramitació de procediments que ja tenen
assenyalada una taxa específica.
Article 259 quater. Exempcions.
És exempta del pagament d’aquesta taxa l’expedició de certificats que sol·licita el personal al servei
de l’Administració en relació amb el seu lloc de treball.
Article 259 quinquies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica que sol·licita la prestació del servei.
Article 259 sexties. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment del lliurament
del certificat, del document compulsat, de la validació, del document diligenciat o de la còpia del plànol.
Article 259 septies. Quota.
L’import de la quota és:
a) Per l’expedició de certificats: 7,30 euros per
certificat.
b) Per la compulsa de documents: 1,80 euros
per full compulsat.
c) Per la validació de poders per a actuar que
presenten els particulars: 20 euros per document
validat.
d) Per la diligència de llibres i d’altres documents: 7,20 euros per document diligenciat.
e) Per la còpia en color de plànols:
Suport paper: 10 euros.
Suport CD: 6 euros.
Suport DVD: 12 euros.»
7. S’afegeix un capítol, el XII, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XII
Taxa per la tramitació d’expedients d’expropiació
forçosa
Article 259 octies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques dels tràmits instats pels beneficiaris o ens
locals en els expedients d’expropiació forçosa,
d’ocupacions o servituds forçoses.
Article 259 novies. Exempció.
Són exempts del pagament d’aquesta taxa les
entitats autònomes i les entitats de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia, adscrites al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que
han d’ajustar llur activitat a l’ordenament jurídic
privat.
Article 259 decies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica, pública o privada, que sol·licita l’expropiació, l’ocupació o la servitud forçosa.
Article 259 undecies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment de formular la
sol·licitud.
Article 259 duodecies. Quota.
La quota de la taxa és de 250 euros per parcel·la
cadastral.»
8. S’afegeix un capítol, el XIII, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
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«CAPÍTOL XIII
Taxa per la prestació de serveis i la realització
d’activitats relatives a la zona de servitud
de protecció
Article 259 terdecies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’elaboració d’informes tècnics i d’altres actuacions facultatives que s’hagin de fer en les tramitacions instades
per entitats, empreses o particulars davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques relatives a les autoritzacions en zona de servitud de protecció.
Article 259 quaterdecies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica, pública o privada, que sol·licita la tramitació del corresponent expedient.
Article 259 quindecies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.
Article 259 sexdecies. Base imposable.
Constitueix la base imposable l’import del pressupost total d’execució material del projecte.
Article 259 septies decies. Tipus de gravamen.
La determinació de la quantia de la taxa (t, en
euros) s’obté mitjançant la multiplicació de l’arrel
cúbica del quadrat de la base imposable (p, en
euros) per un coeficient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent:
T = 0,5 p 2/3
La quantia de la taxa no pot ésser inferior a 65
euros.»
9. S’afegeix un capítol, el XIV, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XIV
Taxa per l’execució d’obres, d’edificacions i
d’instal·lacions en el domini públic portuari
Article 259 octies decies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació d’expedients instats davant el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques relatius a
autoritzacions d’obres, edificacions i instal·lacions
en el domini públic portuari en ports en règim de
concessió.
Article 259 novies decies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica, pública o privada, que sol·licita la tramitació del corresponent expedient.
Article 259 vicies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.
Article 259 unvicies. Base imposable, tipus de gravamen i quota.
Constitueix la base imposable l’import del pressupost total d’execució material del projecte. La
determinació de la quantia de la taxa (t, en euros) és
l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en
euros) d’execució material del projecte, d’acord amb
la fórmula següent:
t = p 2/3
La quantia de la taxa no pot ésser inferior a 300
euros.»
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10. S’afegeix un capítol, el XV, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XV
Taxa per l’execució d’activitats relacionades amb
el cinema, la televisió i els anuncis publicitaris en el
domini públic portuari
Article 259 duovicies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació d’expedients relatius a l’autorització d’activitats
audiovisuals amb caràcter lucratiu en el domini
públic portuari.
Article 259 tervicies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica, pública o privada, que sol·licita l’autorització.
Article 259 quatervicies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.
Article 259 quinvicies. Quota
La quota de la taxa és de 119 euros.»
11. S’afegeix un capítol, el XVI, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XVI
Taxa per la tramitació de concessions en el domini
públic marítim terrestre
Article 259 sexvicies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació d’expedients instats davant el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques relatius a concessions d’obres i instal·lacions en el domini públic
marítim terrestre.
Article 259 septies vicies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica, pública o privada, que sol·licita la tramitació del corresponent expedient.
Article 259 octies vicies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.
Article 259 novies vicies. Base imposable, tipus de
gravamen i quota.
Constitueix la base imposable l’import del pressupost total d’execució material del projecte. La
quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del
quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució
material del projecte, d’acord amb la fórmula
següent:
t = p2/3
La quantia de la taxa no pot ésser inferior a 3.000
euros.»
12. S’afegeix un capítol, el XVII, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XVII
Taxa per la tramitació de transmissió de concessions
relatives al domini públic portuari
Article 259 tricies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació d’expedients instats davant el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques relatius a la
transmissió de concessions relatives al domini
públic portuari.
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Article 259 untricies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona jurídica,
pública o privada, que sol·licita la tramitació del corresponent expedient.
Article 259 duotricies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.
Article 259 tertricies. Quota.
La quota de la taxa és de 1.000 euros.».
13. S’afegeix un capítol, el XVIII, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XVIII
Taxa per la incoació i la tramitació d’expedients de
declaració d’abandonament dels vehicles, objectes
i embarcacions que hagin estat abandonats a les
instal·lacions portuàries
Article 259 quatertricies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació dels expedients de declaració d’abandonament
de vehicles, objectes i embarcacions que hagin estat
abandonats a les instal·lacions portuàries i, si s’escau, la venda d’aquests en subhasta pública.
Article 259 quintricies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica que insta la tramitació.
Article 259 sextricies. Acreditament.
1. La taxa per la tramitació de l’expedient de
declaració d’abandonament s’acredita en el moment
de la presentació de la sol·licitud.
2. La taxa per la realització de la venda en subhasta pública s’acredita en el moment de la publicació en el ‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’
del corresponent anunci de la subhasta.
Article 259 septies tricies. Quota.
La quota de la taxa és:
a) Per la tramitació de l’expedient de declaració
d’abandonament: 100 euros.
b) Per la realització de la venda en subhasta
pública: 100 euros.»
14. S’afegeix un capítol, el XIX, al títol VIII de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XIX
Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions facultatives en matèria de domini públic
ferroviari
Article 259 octies tricies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’actuacions facultatives inherents a la tramitació de les autoritzacions
d’obres en domini públic ferroviari.
Article 259 novies tricies. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o
jurídica que sol·licita la prestació del servei o la realització de l’activitat.
Article 259 quadragies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment en què es presta
el servei o l’activitat, però en pot ésser exigida la
justificació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

823

Article 259 unquadragies. Quota.
La quota de la taxa és de 108 euros.»
Article 6. Modificació del títol IX de la Llei 15/1997.
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 267 del capítol II
del títol IX de la Llei 15/1997, que resta redactat de la
manera següent:
«Article 267. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Llicències de caça.
1.1. Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya: 20
euros.
1.2. Per a caçar per qualsevol altre procediment
autoritzat tret d’armes (de foc i assimilables) durant
un any a tot el territori de Catalunya: 10 euros.
1.3. Per a tenir canilles: 250 euros.»
2. S’afegeix l’article 267 bis al capítol II del títol IX de
la Llei 15/1997, amb el text següent:
«Article 267 bis. Exempcions.
Són exempts d’aquesta taxa els guardes de
reserves de fauna i els agents rurals adscrits al
Departament de Medi Ambient i Habitatge que per
raons dels serveis que els són propis requereixen
l’ús d’armes de caça.»
3. S’afegeix un apartat, el 9, a l’article 275 del capítol IV del títol IX de la Llei 15/1997, amb el text següent:
«9. Per l’expedició del passaport per als desplaçaments intracomunitaris de gossos, gats i fures: 8
euros per animal.»
4. Es modifica l’article 284 del capítol VI del títol IX de
la Llei 15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«Article 284. Quota.
La quota de la taxa per permisos de zones de
pesca controlada és:
1. Salmònids amb mort.
Tarifa general: 6 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona o pescador o pescadora federat: 6 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona i que, a més, és federat: 3 euros.
2. Salmònids sense mort.
Tarifa general: 5 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona o pescador o pescadora federat: 5 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona i que, a més, és federat: 2,50 euros.
3. Intensiu amb mort.
Tarifa general: 11 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona o pescador o pescadora federat: 11 euros
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona i que, a més, és federat: 6 euros.
4. Intensiu sense mort.
Tarifa general: 7 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona o pescador o pescadora federat: 7 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona i que, a més, és federat: 4 euros.
5. Ciprínids (diari).
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Tarifa general: 3 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona o pescador o pescadora federat: 3 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona i que, a més, és federat: 2 euros.
6. Ciprínids (anual).
Tarifa general: 15 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona o pescador o pescadora federat: 15 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona
la zona i que, a més, és federat: 7 euros.»
5. Es modifica l’apartat 2.4.1 del punt 2 del quadre
d’imports de l’article 298 del capítol IX del títol IX de la Llei
15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«2.4.1. Expedició de duplicats de certificats
d’examen per a obtenir els títols per a l’exercici de
l’activitat professional nauticopesquera i de busseig
i l’expedició de duplicats de diplomes de qualsevol
títol: 14,88 euros.»
6. S’afegeix l’article 311 bis al capítol XII del títol IX
de la Llei 15/1997, amb el text següent:
«Article 311 bis. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual
cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 3,
els ingressos derivats de la taxa resten afectats per
al finançament del cost dels serveis prestats a l’Àrea
Protegida de les Illes Medes a càrrec de les partides
corresponents del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.»
7. Es modifiquen els apartats 11, 12 i 13 de l’article 319 quinquies del capítol XIV del títol IX de la
Llei 15/1997, que resten redactats de la manera següent:
«11.a) En el cas de l’obtenció de productes
exclusivament ecològics, quan el volum de facturació anual per la venda del producte estigui comprès
entre els 600.001 i els 1.200.000 euros: 8.100 euros.
11.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals dins la mateixa explotació,
indústria i dependència, quan el volum de facturació
anual per la venda del producte ecològic estigui
comprès entre els 600.001 i 1.200.000 euros: 9.720
euros.
12.a) En el cas de l’obtenció de productes
exclusivament ecològics, quan el volum de facturació anual per la venda del producte estigui comprès
entre 1.200.001 i 1.800.000 euros: 13.500 euros.
12.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals dins la mateixa explotació,
indústria i dependència, quan el volum de facturació
anual per la venda del producte ecològic estigui
comprès entre 1.200.001 i 1.800.000 euros: 16.200
euros.
13.a) En el cas de l’obtenció de productes
exclusivament ecològics, quan el volum de facturació anual per la venda del producte sigui superior a
1.800.001 euros: 18.000 euros.
13.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals dins la mateixa explotació,
indústria i dependència, quan el volum de facturació
anual per la venda del producte ecològic sigui superior a 1.800.001 euros: 21.600 euros.»
Article 7.

Modificació del títol XI de la Llei 15/1997.

Es modifica el capítol únic del títol XI de la Llei 15/1997,
que resta redactat de la manera següent:
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«CAPÍTOL ÚNIC
Taxes pels serveis prestats per la Direcció General
de Dret i d’Entitats Jurídiques
Article 325. Fet imposable.
Constitueixen els fets imposables de les taxes
els serveis prestats per la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques inclosos en l’article 328.
Article 326. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de les taxes les persones
físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis assenyalats per l’article 328.
Article 327. Acreditament.
Les taxes s’acrediten en el moment de la prestació del servei. La justificació del pagament s’exigeix
en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Article 328. Quota.
Les quotes de les taxes són:
1. Fundacions:
Inscripció de fundacions: 50 euros.
Modificació d’estatuts: 20 euros.
Modificació del patronat: 20 euros.
Delegacions de facultats i apoderaments: 20
euros.
Inscripció de fons especials: 20 euros.
Modificació de fons especials: 20 euros.
Fusió, escissió i extinció: 20 euros.
Inscripció de les delegacions de fundacions que
actuen a Catalunya sotmeses a les lleis de fundacions
altres que la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions:
30 euros.
Autorització d’actes amb contingut econòmic: 20
euros.
Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 5
euros per exercici.
Revisió de comptes anuals: 30 euros per exercici.
Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 5 euros.
Emissió de llistats: 3 euros.
2. Associacions i federacions:
Inscripció d’associacions o federacions: 30
euros.
Instrucció de l’expedient de declaració d’utilitat
pública: 15 euros.
Modificació d’estatuts: 15 euros.
Modificació de la junta directiva: 10 euros.
Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 5
euros per exercici.
Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 5 euros.
Revisió dels comptes de les associacions declarades d’utilitat pública: 30 euros per exercici.
Emissió de llistats: 3 euros.
3. Col·legis professionals i consells de collegis:
Inscripció d’òrgans de govern: 10 euros.
Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 5 euros.
Emissió de llistats: 3 euros.
Declaració d’adequació a la legalitat dels estatuts dels col·legis professionals i consells de collegis de nova creació: 40 euros.
Declaració d’adequació a la legalitat de la modificació global dels estatuts dels col·legis professionals i consells de col·legis: 40 euros.
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Declaració de l’adequació a la legalitat de la
modificació parcial d’estatuts de col·legis professionals i consells de col·legis: 20 euros.
4. Acadèmies:
Inscripció d’òrgans de govern: 10 euros.
Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 5 euros.
Emissió de llistats: 3 euros.
Declaració d’adequació a la legalitat dels estatuts i llurs modificacions: 20 euros.
5. Mediació familiar:
Homologació de cursos de mediadors: 30
euros.
Renovació de l’homologació: 20 euros.
Article 329. Bonificacions.
L’import de les taxes pels serveis recollits en l’article 328 queda reduït en un 50% en el cas que els
interessats presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics i s’hagin implantat els sistemes informàtics
que possibilitin la prestació dels serveis per vies
telemàtiques.»
Article 8.

Modificació del títol XIII de la Llei 15/1997.

Es modifica l’article 344 del capítol II del títol XIII de la
Llei 15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«Article 344. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció in situ pel Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Benestar i Família del compliment de les
condicions materials i funcionals dels serveis i els
establiments socials ja registrats que s’ha d’efectuar
com a conseqüència d’una manifestació de l’entitat
de la qual deriven efectes registrals, i també la verificació de les al·legacions de l’entitat titular presentades dins el període de prova d’un procediment
sancionador.»
Article 9.

Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997.

1. Es modifica el capítol VII del títol XIV de la Llei
15/1997, que resta redactat de la manera següent:
«CAPÍTOL VII
Taxes de l’Agència Catalana de l’Aigua
Article 389. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels
serveis següents per l’Agència Catalana de l’Aigua:
Les actuacions administratives, facultatives i tècniques que s’han de dur a terme en les tramitacions
d’ofici o a instància de part per tal d’obtenir les autoritzacions, concessions o altres títols habilitants amb
relació a la utilització o l’aprofitament del domini
públic hidràulic o maritimoterrestre que correspon
atorgar a l’Agència Catalana de l’Aigua, àdhuc llur
inscripció al corresponent registre oficial, ja sigui
com a conseqüència de disposicions normatives en
vigor o bé derivades de les concessions o les autoritzacions ja atorgades, i també les que donen lloc a
la incoació d’un procediment d’ofici i les actuacions
per a determinar o comprovar el tipus aplicable del
cànon de l’aigua.
Article 390. Subjecte passiu.
Són subjectes passius:
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a) En el supòsit d’actuacions derivades d’una
tramitació iniciada a instància de part, les persones
físiques o jurídiques que la sol·liciten.
b) En el supòsit d’actuacions derivades d’una
tramitació iniciada d’ofici, les persones físiques o
jurídiques a qui afecta la prestació del servei.
Article 391. Exempcions.
Resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis indicats per l’article 389 els organismes i les entitats integrats en l’estructura de l’Estat,
les comunitats autònomes, els municipis, les comarques i altres ens públics territorials o institucionals,
quan la sol·licitud del servei gravat sigui presentada
pels esmentats ens en el marc de la prestació d’un
servei públic.
Article 392. Acreditament i exigibilitat.
1. La taxa s’acredita amb la prestació del servei.
2. En el supòsit d’actuacions derivades d’una
tramitació iniciada a instància de part, la quota de la
taxa és exigible en un 50% en el moment de la sollicitud de prestació del servei, i el 50% restant en el
moment de la finalització del procediment i abans
de la inscripció al registre o al cens que correspongui. Quan els informes de viabilitat dels projectes
condueixin a la denegació de la sol·licitud sense
exhaurir el procediment administratiu, no s’ha d’exigir la segona meitat de la taxa.
3. En el supòsit d’actuacions derivades d’una
tramitació iniciada d’ofici, la quota de la taxa és exigible en el moment en què s’inicia l’expedient corresponent.
4. En el cas d’inspeccions que donin lloc a la
incoació d’un procediment administratiu, la quota
de la taxa és exigible amb la dita incoació.
Article 393. Base imposable.
La base imposable es determina:
a) En general i amb caràcter preferent, en el
supòsit d’actuacions derivades d’una tramitació en
la qual s’ha de presentar un projecte d’obra, serveis
o instal·lacions, constitueix la base imposable l’import del pressupost d’execució material de l’esmentat projecte.
b) Per estimació indirecta, quan l’Administració
no pugui determinar la base imposable tal com
determina la lletra a, a causa d’algun dels fets
següents:
b.1) En el cas de la construcció, l’ampliació o la
modificació de pous.
b.2) En el cas en què el pressupost d’execució
material presentat difereixi substancialment del
valor de mercat de l’obra, el servei o la instal·lació.
c) Per l’estimació indirecta de la base imposable, l’Administració ha de tenir en compte els signes
o els índexs propis de cada tramitació, i a més a més
qualsevol dada, circumstància o antecedent del contribuent o d’altres contribuents que puguin resultar
indicatius del pressupost d’execució material del
projecte. En el cas de la construcció, l’ampliació i la
modificació de pous, l’estimació indirecta s’ha de
basar en criteris objectius com la fondària i el cabal
del pou, i també el mecanisme constructiu.
d) En qualsevol cas, s’ha d’agregar a la base
imposable el cost d’execució material de les actuacions ja executades i no autoritzades que siguin
imprescindibles per a la tramitació, sempre que
aquesta autorització hagi tingut un caràcter preceptiu.
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Article 394. Tipus de gravamen.
En el supòsit especificat per l’article 393, el
tipus de gravamen de la taxa és el 3,4% de l’import del pressupost d’execució material del projecte.
Article 395. Quota.
1. Per a obtenir la quota de la taxa, l’import
resultant de l’aplicació del tipus de gravamen
resta afectat pels coeficients següents:
a) Concessions per a l’aprofitament privatiu
d’un cabal superior a 100.000 m3/any: 1,5.
b) Concessions per a l’aprofitament privatiu
d’un cabal entre 20.001 i 100.000 m3/any: 1,2.
c) Concessions per a l’aprofitament privatiu
d’un cabal de fins a 20.000 m3/any, autoritzacions
o permisos d’abocaments d’aigües residuals procedents de polígons industrials o d’altres agrupacions d’abocaments industrials, i altres autoritzacions o concessions relatives al domini públic
hidràulic i zona de policia, incloses les corresponents a les activitats extractives: 1,0.
d) Autoritzacions per a la derivació temporal
de cabals: 0,7.
e) Autoritzacions o permisos d’abocaments
d’aigües residuals industrials: 0,5.
f) Autoritzacions d’aprofitaments privatius
per disposició legal, i autoritzacions o permisos
d’abocaments d’aigües residuals de caràcter sanitari: 0,3.
g) En el cas de sol·licituds simultànies de concessió i autorització d’abocament, els coeficients
esmentats en les lletres a, b, c, d, e i f es redueixen
un 25%.
2. En el supòsit d’actuacions derivades d’una
tramitació per a la qual no cal la presentació de
cap projecte, la quota de la taxa és de 650 euros.
3. La quota dels procediments de modificació, novació, revisió o revocació d’autoritzacions
o concessions és l’equivalent al 50% de l’import
indicat pels apartats 1 o 2, segons el que sigui
procedent. En el cas de transmissió, la quota és
l’equivalent al 20% de l’import indicat pels apartats 1 o 2, segons sigui procedent.
4. En la tramitació de procediments d’atermenament i d’imposició de servituds iniciats a
instància de part, la quota de la taxa és del 100%
de les despeses que es derivin de les esmentades
tramitacions. En aquests casos, l’Agència Catalana
de l’Aigua ha de formular un pressupost provisional als efectes de l’acreditació de la taxa, a reserves del cost que resulti de la tramitació del procediment.
5. En els supòsits de determinació d’ofici del
tipus aplicable del cànon de l’aigua, la quota de la
taxa és la següent:
a) Aixecament d’acta d’una inspecció puntual
(menys de dues hores): 82,75 euros.
b) Aixecament d’acta d’una inspecció de
llarga durada (més de dues hores): 278,40 euros.
c) Analítica bàsica (MES, DQO decantada,
DQO no decantada, SOL, CL, pH): 73,85 euros.
d) Analítica de matèries en suspensió (MES):
19,10 euros/unitat.
e) Analítica de DQO decantada: 19,10
euros/unitat.
f) Analítica de DQO no decantada: 19,10
euros/unitat.
g) Analítica de sals solubles (SOL): 19,10
euros/unitat.
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h) Analítica per cada paràmetre complementari: 19,10 euros/unitat.
i) Analítica de nutrients: 44,55 euros/unitat.
j) Analítica de nitrogen Kj (orgànic i amoniacal): 22,30 euros/unitat.
k) Analítica
de
fòsfor
total:
22,30
euros/unitat.
l) Analítica de matèries inhibidores: 60,95
euros/unitat.
m) Determinació de dissolvents per cromatografia: 122,15 euros/unitat.
n) Analítica de carboni orgànic total (TOC):
33,95 euros/unitat.
o) Analítica d’AOX: 101,85 euros/unitat.»
2. S’afegeix un capítol, el XII, al títol XIV de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XII
Taxa pels permisos de caça d’ocells aquàtics i de
caça major, excepte el porc senglar, a les zones
de caça controlada
Article 411 quinquies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa
l’atorgament de permisos de caça d’ocells aquàtics i de caça major, excepte el porc senglar, en les
zones de caça controlada del territori de
Catalunya.
Article 411 sexties. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones
que són membres de les societats de caçadors
locals a qui són adjudicats els permisos corresponents per a caçar ocells aquàtics i caça major,
excepte el porc senglar, en les zones de caça controlada.
Article 411 septies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment de l’adjudicació del permís.
Article 411 octies. Quota.
La quota de la taxa de cada permís de caça
s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:
Ocells aquàtics: 15 euros.
Cabra salvatge: 100 euros.
Daina: 35 euros.
Isard: 15 euros.
Cabirol: 10 euros.
Cérvol: 35 euros.
Article 411 novies. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual
cosa, de conformitat amb el que estableix l’article
3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats
a garantir un funcionament correcte de les zones
de caça controlada i a establir un aprofitament
cinegètic racional.»
3. S’afegeix un capítol, el XIII, al títol XIV de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XIII
Taxa per l’ocupació de camins ramaders
classificats
Article 411 decies. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa
l’ocupació de camins ramaders classificats en vir-
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tut de l’atorgament de les concessions o les autoritzacions pertinents.
Article 411 undecies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones
que sol·liciten l’ocupació dels camins ramaders.
Article 411 duodecies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment que s’atorga la
concessió o l’autorització per l’ocupació respecte a
l’anualitat en curs. En les successives anualitats
l’acreditament s’efectua l’1 de gener de cada any.
Article 411 terdecies. Quota.
1. Per les ocupacions, que no poden ésser
per més de deu anys, s’ha de pagar una quota
anual.
2. La quota de la taxa es determina aplicant
els criteris de valoració següents:
a) Construccions o instal·lacions que transformen el sòl i impedeixen el pas pels terrenys
afectats
amb
caràcter
permanent:
2,80
euros/m2/any.
b) Instal·lacions que no alteren l’ús del sòl i
no impedeixen el pas pels terrenys afectats: 2,20
euros/m2/any.
3. No obstant el que regula l’apartat 1, quan
la quota anual resultant de l’ocupació sigui inferior a 1.000 euros, s’ha de satisfer una quota única
que es calcula capitalitzant les quotes anuals que
correspondrien al tipus d’interès fixat pel Banc
d’Espanya.
4. Si, com a conseqüència de l’ocupació, es
destrueixen o es deterioren els terrenys, els subjectes passius, sens perjudici del pagament de la
taxa, estan obligats al reintegrament del cost total
de les despeses de reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor
dels béns destruïts o a l’import del deteriorament
dels béns.
Article 411 quaterdecies. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa,
de conformitat amb el que estableix l’article 3, els
ingressos derivats de la taxa resten afectats a la protecció dels camins ramaders o dels terrenys forestals
que són propietat de la Generalitat de Catalunya adscrits al Departament de Medi Ambient o al Fons forestal de Catalunya.»
4. S’afegeix un capítol, el XIV, al títol XIV de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XIV
Taxa per la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’emissió de gasos amb efecte hivernacle
Article 411 quindecies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels
serveis administratius relatius al procediment de
resolució de l’autorització d’emissió de gasos
amb efecte hivernacle de les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei
5/2004, del 27 d’agost, pel qual es regula el règim
del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.
Article 411 sexdecies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones
físiques o jurídiques sol·licitants de l’autorització
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d’emissió de gasos amb efecte hivernacle a què fa
referència l’article 411 quindecies.
Article 411 septies decies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment de l’atorgament de l’autorització d’emissió de gasos amb
efecte hivernacle.
Article 411 octies decies. Quota
1. La quota de la taxa per l’atorgament de
l’autorització d’emissió de gasos amb efecte
hivernacle per a una instal·lació és de 270,87
euros.
2. En el cas d’autoritzacions d’emissió de
gasos amb efecte hivernacle per a diverses installacions la quota s’incrementa en 90,05 euros per
cada instal·lació de més autoritzada.
Article 411 novies decies. Afectació
Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual
cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 3,
els ingressos derivats de la taxa resten afectats al
finançament de les actuacions per la prevenció i la
minimització del canvi climàtic.»
5. S’afegeix un capítol, el XV, al títol XIV de la Llei
15/1997, amb el text següent:
«CAPÍTOL XV
Taxa per la validació dels informes verificats de
les emissions de gasos amb efecte hivernacle
Article 411 vicies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels
serveis administratius relatius al procediment de
validació dels informes verificats de les emissions
de gasos amb efecte hivernacle de les activitats
incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei
5/2004, del 27 d’agost, pel qual es regula el règim
del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.
Article 411 unvicies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els titulars
d’autoritzacions d’emissions de gasos amb efecte
hivernacle que sol·liciten la validació de l’informe
verificat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Article 411 duovicies. Acreditament.
La taxa s’acredita en el moment de sol·licitar la
validació de l’informe verificat de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle.
Article 411 tervicies. Quota.
La quota de la taxa és de 224 euros.
Article 411 quatervicies. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual
cosa, de conformitat amb el que estableix l’article
3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats
al finançament de les actuacions per la prevenció
i la minimització del canvi climàtic.»
Article 10. Modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 15/1997.
Es modifica la disposició addicional tercera de la
Llei 15/1997, que resta redactada de la manera
següent:
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«1. Qualsevol llei que, d’ara endavant, modifiqui o creï taxes compreses dins l’àmbit d’aquesta
Llei ha de contenir una nova redacció dels preceptes afectats, i incloure-hi, si cal, articles amb la
numeració que correspongui.
2. Dins el termini de dos mesos a comptar de
la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui
o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el ‘‘Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya’’, mitjançant
una ordre del conseller o consellera competent en
la matèria, i amb efectes merament informatius,
una relació de les taxes vigents que gestionen, en
què identifiquin els serveis i les activitats que
meriten cadascuna d’elles i la quota corresponent.
3. La relació de taxes a què fa referència
l’apartat 2 ha d’ésser exposada, així mateix, en
totes les dependències i les oficines del departament corresponent i ha d’estar a disposició dels
contribuents que la sol·licitin.»
CAPÍTOL II
Tributs cedits
SECCIÓ

ÚNICA .

IMPOST

SOBRE

SUCCESSIONS I DONACIONS

Article 11. Aplicació de les reduccions que estableix la
Llei 21/2001.
En les transmissions per causa de mort en què
resulti aplicable alguna de les reduccions establertes
per la lletra d de l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei
21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, si el bé o el dret objecte de la reducció ha
format part de la societat de guanys regulada per l’article 1344 del Codi civil o d’altres règims econòmics
matrimonials anàlegs, i amb independència de les
adjudicacions concretes resultants de la liquidació del
règim econòmic matrimonial, la reducció que hi sigui
procedent només pot afectar la meitat del valor del bé
o del dret.
CAPÍTOL III
Normes de gestió tributària
SECCIÓ

PRIMERA .

Article 12.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
ACTES JURÍDICS DOCUMENTAS

Transmissions patrimonials oneroses.

1. Els subjectes passius de l’impost no estan obligats a presentar l’autoliquidació en concepte de transmissions patrimonials oneroses en els casos de transmissió següents:
a) Ciclomotors.
b) Motocicletes, turismes i vehicles tot terreny, de
deu anys o més d’antiguitat.
2. Queden exclosos del que disposa l’apartat 1 els
vehicles següents:
a) Els vehicles que, de conformitat amb la normativa vigent, han estat qualificats d’històrics.
b) Els vehicles el valor dels quals sigui igual o
superior a 40.000 euros. El valor a què es refereix
aquesta lletra és el determinat en l’ordre per la qual
s’aproven els preus mitjans de venda aplicables a la
gestió de l’impost.
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Article 13.

Termini de presentació.

1. Per als fets imposables subjectes a l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats realitzats a partir de l’1 de gener de 2005 el
termini de presentació de l’autoliquidació, juntament
amb el document o la declaració escrita substitutiva
d’aquest, és d’un mes a comptar de la data de l’acte o
del contracte.
2. El Govern, mitjançant un decret, pot modificar
el termini de presentació establert per l’apartat 1.
SECCIÓ

SEGONA .

Article 14.

IMPOST

SOBRE

SUCCESSIONS I DONACIONS

Termini de presentació.

1. En el cas d’adquisicions per causa de mort,
incloses les dels beneficiaris de contractes d’assegurances de vida, el termini de presentació de l’autoliquidació o declaració és de sis mesos a comptar de la data
de la mort del causant o des de la data en què la declaració de mort esdevé ferma. El mateix termini és aplicable a les adquisicions d’usdefruit que estiguin pendents
de la mort de l’usufructuari, encara que el desmembrament del domini s’hagi realitzat per actes entre vius. En
els altres supòsits subjectes a l’impost sobre successions
i donacions, el termini de presentació de l’autoliquidació
és d’un mes a comptar de la data de l’acte o del contracte.
2. El Govern, mitjançant un decret, pot modificar
els terminis de presentació establerts per l’apartat 1.

TÍTOL II
Mesures relatives al règim jurídic de les finances
públiques
CAPÍTOL I
Modificacions del Decret legislatiu 3/2002
Article 15. Modificació de l’article 69 del text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
Es modifica l’article 69 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que resta redactat de la manera següent:
«1. No resten sotmeses a intervenció prèvia
les despeses de material no inventariable, i també
les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la despesa inicial de
l’acte o del contracte del qual deriven, o llurs
modificacions.
2. Per ordre del conseller o consellera d’Economia i Finances, i a proposta de l’interventor o
interventora general, es pot substituir la fiscalització prèvia per actuacions de control a posteriori
en els àmbits de determinats expedients relatius a
les subvencions, a les transferències a ens públics
i a d’altres que es puguin determinar d’una quantia individualitzada no significativa. En la dita
ordre s’han de determinar quins tipus d’expedients poden ésser objecte d’aquestes actuacions
de control a posteriori, a més del procediment i
del seu abast.
3. Amb independència del que estableix
l’apartat 2, la Intervenció General pot establir que
en els actes, els documents o els expedients d’una
naturalesa igual o similar derivats de despeses de
personal o de subvencions la intervenció s’efectuï
per mostreig, d’acord amb les instruccions que
dicti la mateixa Intervenció General.»
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Article 16. Modificació de l’article 92 del text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
Es modifica l’apartat 3 de l’article 92 del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2002, que resta redactat de la
manera següent:
«3. Les bases reguladores s’han de sotmetre,
abans que siguin aprovades, a l’informe del servei
jurídic i de la intervenció delegada de l’ens concedent. Aquesta aprovació s’ha de fer per ordre del
conseller o consellera corresponent, o de l’òrgan
competent, en els supòsits especificats per les
lletres b i c de l’article 93, i s’han de publicar en el
‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’.»
Article 17. Modificació de l’article 104 del text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
S’afegeix un apartat, el tercer, a l’article 104 del text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text
següent:
«3. Les resolucions de revocació d’ajuts i
d’imposició de sancions posen fi a la via administrativa.»
CAPÍTOL II
Mesures de control del sector públic
Article 18.

Modificació de la Llei 25/1998.

1. Es modifica l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei
25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de
la manera següent:
«4. Sens perjudici del que estableixen els
apartats 1, 2 i 3, per ordre del conseller o consellera del departament corresponent poden constituir-se juntes de contractació amb competència
d’òrgan de contractació per a adjudicar els contractes menors d’obres, de subministraments i de
serveis del departament. L’acord de constitució de
les juntes de contractació n’ha de determinar la
composició.»
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 23 de la Llei
25/1998, que resta redactat de la manera següent:
«2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors, amb caràcter general, exigeix:
a) El certificat d’existència d’un crèdit adequat i suficient.
b) L’aprovació de la despesa.
c) La incorporació de la factura corresponent,
que ha de complir els requisits establerts per
reglament.»
Article 19. Registre del sector públic de la Generalitat
de Catalunya.
1. Es crea el Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, el qual resta adscrit al Departament d’Economia i Finances, a la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat, amb l’objectiu de garantir
la publicitat i fer el seguiment de la gestió i les modificacions jurídiques de tots els organismes autònoms,
les empreses públiques, les fundacions, els consorcis i
qualsevol altre tipus d’organització administrativa adscrita o vinculada a l’Administració de la Generalitat o en
què l’Administració de la Generalitat té participació.
2. El Registre del Sector Públic de la Generalitat de
Catalunya té caràcter públic i es regula per la normativa
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aplicable amb caràcter general als registres de la Generalitat.
3. Correspon al conseller o consellera d’Economia
i Finances l’exercici de la potestat reglamentària pel
que fa al desplegament, l’organització, el funcionament
i les funcions del Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTOL III
Tarifes i preus en matèria de ports
Article 20.

Modificació de la Llei 17/1996.

Es modifiquen les tarifes per concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat, que estableix l’article 10 de la Llei 17/1996, del 27
de desembre, per la qual es fixen els preus públics que
constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic, que resten fixades en els imports següents:
C. Concessions administratives:
Tarifa C-1. Ocupació i utilització de terrenys i superfícies: 13,21 euros per metre quadrat i per any.
Tarifa C-2. Utilització de locals i d’edificis: 38,55
euros per metre quadrat i per any.
Utilització de naus de venda de peix: 7,13 euros per
metre quadrat i per any.
A. Autoritzacions administratives
Tarifa A-1. Utilització d’una zona d’aigua arrecerada,
per a un camp d’ancoratge, 0,39 euros per metre quadrat d’ocupació i per any; per a palanques desmuntables, 42,85 euros per metre de palanca i per any; per a
zones annexes als molls, 21,41 euros per metre de moll
i per any.
Tarifa A-2. Utilització d’una zona d’avarada dins la
zona de servei del port: 4,27 euros per metre quadrat i
per any.
Tarifa A-3. Utilització d’espais coberts: 17,85 euros
per metre quadrat i per any.
Article 21.

Modificació de l’annex 1 de la Llei 5/1998.

Es modifiquen determinades quanties de les tarifes
per serveis generals i serveis específics que presta
directament Ports de la Generalitat dels apartats corresponents de l’annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de
ports de Catalunya, les quals resten fixades en els
imports següents:
Apartat 3.1.4 de la tarifa G-1, entrada i estada de
vaixells: 12,09 euros per cada 100 tones de registre brut
(o per cada 100 unitats d’arqueig) o fracció, en funció
del temps d’estada, amb els coeficients següents:
a) Per a vaixells de 0 a 10 GT: 0,80.
b) Per a vaixells d’11 a 20 GT: 0,85.
c) Per a vaixells de 21 a 4.000 GT: 0,95.
d) Per a vaixells de 4.001 a 6.000 GT: 1,00.
e) Per a vaixells de més de 6.000 GT: 1,10.
Apartat 3.2.4 de la tarifa G-2, atracada: 1,56 euros.
Apartat 3.3.4 de la tarifa G-3, mercaderies i passatgers.
Passatgers i vehicles a l’interior de la Unió Europea:
passatge de cabines (bloc I), 2,27 euros; passatge de
butaques i de coberta (bloc II), 0,81 euros; motos i vehicles o remolcs de dues rodes, 1,30 euros; cotxes, turismes i altres vehicles automòbils, 3,57 euros; autocars i
altres vehicles de transport col·lectiu, 16,26 euros.
Passatgers i vehicles a l’exterior de la Unió Europea: passatge de cabines (bloc I), 5,20 euros; passatge
de butaques i de coberta (bloc II), 2,61 euros; motos i
vehicles o remolcs de dues rodes, 1,96 euros; cotxes,
turismes i altres vehicles automòbils, 4,55 euros; auto-
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cars i altres vehicles de transport col·lectiu, 26,02
euros.
Mercaderies (preu en euros per tona mètrica): grup
segon, 1,05 euros; grup tercer, 1,63 euros; grup quart,
2,38 euros, i grup cinquè, 3,32 euros.
Apartat 3.5.4 de la tarifa G-5, embarcacions esportives:
Serveis (per 10 metres quadrats i per períodes de
vint-i-quatre hores): utilització de l’aigua del port, 0,54
euros; ancoratge amb morts, 1,08 euros; atracada en
punta, 1,30 euros; atracada de costat, 3,55 euros, i avarada en zona de terra, 0,54 euros.
Serveis addicionals (per 10 metres quadrats i per
períodes de vint-i-quatre hores): atracada amb amarra
a mort, 0,32 euros; preses d’aigua, 0,32 euros; recollida
d’escombraries, 0,22 euros; vigilància general de la
zona, 0,22 euros; atracada o ancoratge en instal·lacions
exclusivament de temporada, 0,43 euros; preses
d’energia elèctrica, 0,22 euros; argues i escales en
zones d’avarada, 0,22 euros, i personal d’ajuda en
zones d’avarada, 0,43 euros.
Apartat 4.1.4 de la tarifa E-1, utilització de maquinària i utillatge portuaris:
Hora de grua de menys de 6 tones: 55,28 euros.
Hora de grua de més de 6 tones: 71,53 euros.
Hora de grua de més de 12 tones: 106,09 euros.
Bàscula: 3,48 euros.
Carretons: 18,41 euros.
Apartat 4.2.4 de la tarifa E-2, utilització de superfícies d’emmagatzematge, de locals i d’edificis:
Mercaderies. Zones de trànsit. Superfície descoberta (per 10 metres quadrats i per dia natural o fracció): de 4 a 10 dies, 0,22 euros; d’11 a 17 dies, 0,32
euros; de 18 en endavant, 0,87 euros; zona d’emmagatzematge, 0,22 euros.
Mercaderies. Zones de trànsit. Superfície coberta
(per 10 metres quadrats i per dia natural o fracció): d’1
a 3 dies, 0,32 euros; de 4 a 10 dies, 0,54 euros; d’11 a 17
dies, 1,08 euros; de 18 en endavant, 2,15 euros; zona
d’emmagatzematge, 0,43 euros.
Altres utilitzacions: temporada alta (de l’1 de juny al
30 setembre), 2,70 euros; temporada baixa, 1,30 euros.
Apartat 4.4.4 de la tarifa E-4, servei d’elevació, reparació i conservació:
a) Rampa d’avarada: 6,49 euros per operació.
b) Carros d’avarada: hissada o avarada, 0,65 euros
per metre lineal d’eslora per mànega; estada a la zona
de reparació, 0,32 euros per dia i per metre lineal d’eslora per mànega.
c) Pòrtics elevadors: hissada o avarada, 14,99
euros per metre d’eslora; immobilització, 20,01 euros
l’hora; estada a la zona de reparació, 2,26 euros per dia
i per metre lineal d’eslora.
d) Grues fixes: operació grua fixa de menys de 30
minuts, 19,44 euros; operació grua fixa de més de 30
minuts, 9,72 euros per cada mitja hora o fracció d’excés; estada, 0,22 euros per metre quadrat i per dia.
e) Altres serveis: recollida de deixalles, 1,53 euros
per metre d’eslora i per setmana o fracció; subministrament d’energia i aigua, 0,36 euros per metre d’eslora i
per dia; lloguer de màquina de neteja a pressió, 26,17
euros l’hora.
Article 22. Creació del cànon per prestació de serveis
al públic, desenvolupament d’activitats industrials i
comercials i realització d’usos lucratius en els ports
en règim de concessió administrativa.
1. Es crea el cànon per prestació de serveis al
públic, desenvolupament d’activitats industrials i
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comercials i realització d’usos lucratius en els ports en
règim de concessió administrativa.
2. Constitueix el fet imposable del cànon el desenvolupament d’activitats comercials, industrials i la realització d’altres usos lucratius, en els ports d’iniciativa
privada construïts i gestionats en règim de concessió
administrativa.
3. És subjecte passiu del cànon la persona física o
jurídica titular de la concessió o de l’autorització.
4. El cànon s’acredita anualment, en els terminis i
en les condicions que assenyalin la concessió o l’autorització.
5. L’import del cànon s’estableix sobre el volum de
les activitats en una quantia de fins al 10% de la facturació en funció del tipus d’activitat, el seu interès portuari, la quantia de la inversió i els beneficis previstos.
CAPÍTOL IV
Despeses en matèria de prevenció de riscos laborals
Article 23.
7/2004.

Modificació de l’article 58 de la Llei

Es modifica l’article 58 de la Llei 7/2004, del 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, que resta
redactat de la manera següent:
«Les despeses per la realització d’actuacions
preventives programades pel Departament de Treball i Indústria, competent en l’execució de polítiques de prevenció de riscs laborals i en compliment
dels manaments parlamentaris en aquesta matèria,
han d’ésser equivalents, com a mínim, a les quantitats ingressades en concepte de sancions econòmiques per infraccions en matèria de prevenció de
riscs laborals recaptades pel dit departament.»
Disposició addicional primera. Equiparació de triennis en la Sindicatura de Cuentas.
Als efectes del que disposa l’article 33.1 de la Llei
7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, amb relació als membres dels òrgans de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que tinguin la condició
de funcionaris, l’equiparació s’ha d’aplicar als triennis
meritats en aquesta institució.
Disposició addicional segona. Tramesa telemàtica de
documents autoritzats pels notaris.
En relació amb el que estableix l’article 15 de la Llei
7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, i amb la finalitat de complir les obligacions tributàries dels contribuents i facilitar l’accés telemàtic dels
documents als registres públics, els notaris amb destinació a Catalunya han de trametre per via telemàtica,
amb la col·laboració del Consell General del Notariat,
juntament amb la còpia de les escriptures que autoritzen, una declaració informativa notarial dels elements
bàsics de les escriptures esmentades, de conformitat
amb el que disposa la legislació notarial. El Departament d’Economia i Finances ha de determinar els fets
imposables a què es refereix la declaració informativa i
ha d’establir els procediments, l’estructura i els terminis en què s’ha de trametre aquesta informació.
Disposició addicional tercera. Control de la gestió en
l’àmbit econòmic i financer.
1. La Intervenció General de la Generalitat ha de
dur a terme el control, el seguiment i l’avaluació de la
gestió en l’àmbit econòmic i financer, mitjançant auditories de gestió i informes i anàlisis globals o específics
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sobre resultats, riscs, organització, procediments, sistemes i programes.
2. Per ordre del conseller o consellera d’Economia
i Finances, s’han d’establir l’abast del control a què fa
referència l’apartat 1 i els procediments i els mitjans
per a dur-lo a terme.
Disposició derogatòria.
Es deroga la lletra d de l’article 93 del text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.
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Disposició final primera. Autorització de refosa de la
legislació sobre taxes de la Generalitat
L’autorització al Govern per a la refosa de la legislació sobre taxes de la Generalitat establerta per la disposició final segona de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de
mesures fiscals i administratives, es fa extensiva, en
els mateixos termes establerts per la dita Llei i dins el
mateix termini que s’hi indica, a les disposicions relatives a taxes que contenen aquesta Llei i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005.
Disposició final segona. Entrada en vigor de la taxa
per la prestació de serveis de prevenció i extinció
d’incendis i salvaments
La taxa per la prestació de serveis de prevenció i
extinció d’incendis i salvaments en els supòsits especificats per les lletres a i b de l’article 73 octies de la Llei
15/1997, que és determinada per l’apartat 4 de l’article 2
d’aquesta Llei, entra en vigor d’acord amb els termes
següents:
a) Si el subjecte passiu disposa de la cobertura del
risc mitjançant l’assegurança corresponent, la taxa és
exigible a partir de l’1 de gener de 2006.
b) Si el subjecte passiu no disposa de la cobertura
del risc mitjançant l’assegurança corresponent, la taxa
és exigible a partir de l’1 de juliol de 2005.
Disposició final tercera. Entrada en vigor de determinats preceptes del text refós de la legislació en
matèria d’aigües.
1. L’article 69.3 del text refós de la legislació en
matèria d’aigües, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003,
amb el text establert per l’article 1 d’aquesta Llei, entra
en vigor l’1 d’abril de 2005.
2. La dotació bàsica establerta a l’apartat 1 de la
disposició addicional primera del text refós de la legislació en matèria d’aigües, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, amb el text establert per l’article 1 d’aquesta
Llei, entra en vigor l’1 d’abril de 2005. Fins a aquesta
data, la dotació bàsica, als efectes del que estableixen
els articles 69.1 i 69.2 del dit text refós, és de 12 metres
cúbics mensuals i és aplicable als trams establerts per
l’esmentat article 69.2.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2005.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals
sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Palau de la Generalitat, 27 de desembre de 2004.

ANTONI CASTELLS,
Conseller d’Economia i Finances

PASQUAL MARAGALL I MIRA,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 4292, de 31 de desembre de 2004)
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ACORD entre el Regne d’Espanya i la República Àrab Siriana per a la promoció i protecció
recíproca d’inversions, fet a Damasc el 20 d’octubre de 2003. («BOE» 42, de 18-2-2005.)

ACORD ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I LA REPÚBLICA
ÀRAB SIRIANA PER A LA PROMOCIÓ I PROTECCIÓ RECÍPROCA D’INVERSIONS
El Regne d’Espanya i la República Àrab Siriana,
d’ara endavant anomenats «les parts contractants».
Amb la voluntat d’intensificar la cooperació econòmica en benefici mutu dels dos estats,
Amb el propòsit de crear condicions favorables per
a les inversions realitzades per inversors de cada part
contractant en el territori de l’altra part contractant, i
Reconeixent que la promoció i protecció de les
inversions de conformitat amb el present Acord estimulen les iniciatives en aquest camp,
Han convingut:
Article 1.

Definicions.

Als efectes del present Acord:
1. Per «inversió» s’entén qualsevol tipus d’actius
que hagin estat invertits per inversors d’una part contractant en el territori de l’altra part contractant de conformitat amb les lleis i els reglaments d’aquesta segona
part contractant, inclosos en particular, encara que no
exclusivament, els següents:
a) la propietat de béns mobles i immobles, així
com altres drets reals, com ara hipoteques, gravàmens,
penyores i drets similars;
b) una societat o empresa mercantil o participacions,
accions i obligacions d’una societat o qualsevol altra forma
de participació en una societat o empresa mercantil;
c) el dret a aportacions monetàries o a qualsevol
altre tipus de prestació en virtut d’un contracte que
tingui un valor econòmic i que estigui relacionada amb
una inversió;
d) drets de propietat intel·lectual i industrial: processos tècnics, coneixements tècnics («know-how») i
fons de comerç;
e) drets a realitzar activitats econòmiques i comercials atorgats per la llei o en virtut d’un contracte,
incloses les concessions per a la prospecció, el conreu,
l’extracció o l’explotació de recursos naturals.
Les inversions realitzades en el territori d’una part
contractant per qualsevol societat d’aquesta mateixa
part contractant que sigui propietat o estigui controlada efectivament per inversors de l’altra part contractant també es consideren inversions realitzades per
inversors de la segona part contractant, sempre que
s’hagin efectuat de conformitat amb les lleis i els reglaments de la primera part contractant.
Cap canvi en la forma en què s’inverteixin o reinverteixin els actius afecta al seu caràcter d’inversió.
2. Per «inversor» s’entén qualsevol nacional o
qualsevol societat de qualsevol de les parts contractants que efectuï inversions en el territori de l’altra part
contractant:

