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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LEGISLATIU

3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya.

Preàmbul

I.

L’article 202 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, entre els recursos 
de la hisenda de la Generalitat, el rendiment derivat de les seves taxes pròpies per 
aproitaments especials i per la prestació de serveis directes, ja siguin de creació 
pròpia o bé com a conseqüència dels traspassos de serveis especials.

L’any 1984 es va aprovar la primera llei que establia les normes reguladores de 
les taxes per la prestació de serveis de la Generalitat de Catalunya i ja en el 1986 
s’incorporaren en un sol text legal tant les normes generals com la regulació de 
cadascuna de les taxes. Posteriorment, com a conseqüència de les successives 
modiicacions, es va elaborar l’any 1989 el primer Text refós sobre la matèria. Més 
tard, l’adaptació al nou règim de inançament autonòmic amb la introducció del preu 
públic com a categoria d’ingressos de les comunitats autònomes va fer necessària 
l’aprovació d’una nova llei l’any 1991, la Llei 33/1991, de 24 de desembre.

Però, sens dubte, un dels majors canvis produïts en aquest terreny fou l’operat 
per la sentència número 185/1995, de 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, 
que disposava que determinats supòsits o categories de preus públics, en tant que 
prestacions patrimonials de caràcter públic, quedaven sotmesos al principi de reserva 
de llei. El contingut de dit pronunciament es traslladà a la regulació de les taxes i 
preus públics recollida en la Llei 15/1997, de 24 de desembre.

Dita Llei ha estat objecte de múltiples modiicacions. Així, principalment mitjan-
çant les lleis de mesures s’han creat noves taxes, o s’han modiicat o suprimit d’altres 
ja existents; diferents elements han sofert modiicacions, tals com les deinicions 
de fet imposable, la determinació dels subjectes passius, la introducció de supòsits 
d’exempció, entre d’altres. D’altra banda, les successives lleis de pressupostos han 
previst actualitzacions anuals de les taxes de quantia ixa.

Posteriorment, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, va establir l’obligació per a 
tots els departaments de la Generalitat de publicar durant el primer trimestre de 
2002 una relació de les taxes amb els seus imports convertits en euros. La línia 
encetada amb aquesta previsió legislativa va tenir continuïtat en les successives 
lleis de mesures en les quals es va establir l’obligació dels departaments de publicar 
ordres informatives amb una relació de les taxes que gestionen, tot això amb la 
inalitat de donar compliment al principi de seguretat jurídica.

El legislador va voler donar, però, un pas més i, així, en la Llei 5/2007, del 4 de 
juliol, de mesures iscals i inanceres, va autoritzar el Govern perquè refongués 
en un sol text tota la regulació de les taxes, autorització que va ser ampliada en la 
disposició inal primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures iscals 
i inanceres, als preceptes que sobre la matèria s’incloïen en aquesta mateixa llei, 
en la Llei 2/2007, del 5 de juny, així com l’actualització dels imports de les taxes 
de quantia ixa prevista en la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2008.

Quant al contingut de dita autorització s’ha d’assenyalar que admet expressament 
la regularització, l’aclariment i l’harmonització de la regulació vigent.

II.

Enllaçant amb el contingut del mandat i amb l’abast de la refosa s’ha d’as-
senyalar que potser una de les novetats més importants que presenta aquesta 

DISPOSICIONS
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Llei cal cercar-la en la seva sistemàtica. Les modiicacions substantives de 
la regulació a dalt esmentades han posat de manifest la diicultat tècnica que 
ha comportat en ocasions la introducció de nous fets imposables o la creació 
de taxes noves, circumstàncies que han provocat la necessitat, per exemple, 
d’emprar numeracions bis dels articles, fet previst en la disposició addicional 
tercera de la Llei 15/1997, de 24 de desembre. D’altra banda, la classiicació 
de les taxes en la Llei esmentada, en títols que es corresponen amb cada un 
dels departaments no s’adapta a la realitat canviant, fet que origina que taxes 
regulades en un títol concret siguin prestades no per aquell departament sinó 
per un altre que ha assumit, posteriorment, la prestació del servei o activitat 
que merita la taxa.

Per tal d’intentar resoldre tota aquesta problemàtica que dóna com a resul-
tat un articulat complicat de la norma per a l’operador jurídic o la ciutadania 
que hi accedeix i atès que el mandat del legislador permet la regularització, 
l’aclariment i l’harmonització de la regulació vigent, s’ha optat per emprar una 
sistemàtica diferent. Així, la Llei es divideix en vint-i-set títols referits a matè-
ries, ordenades alfabèticament, de manera que les taxes no queden relacionades 
amb un departament sinó amb un àmbit d’actuació concret. Al seu torn, cada 
títol es composa de capítols, i cadascun correspon a una taxa. Finalment, els 
capítols estan integrats per articles; en aquest punt, i intentant solucionar el 
problema de numeració a dalt explicat, s’opta per emprar la tècnica legislativa 
utilitzada en la Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera Llei del Codi Civil 
de Catalunya. D’aquesta manera, els articles duen tres números, el primer cor-
respon al títol, el segon (separat per un punt del primer) al capítol, i, el tercer 
(separat dels anteriors per un guió) a la numeració correlativa d’articles dins 
el capítol. Formen part també del Text refós sis disposicions addicionals i una 
disposició transitòria.

Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d’acord el dictamen emès per 
la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Economia i Finances, i 
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
1. Aquest Decret legislatiu es dicta en compliment del mandat establert en la 

disposició inal primera de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures iscals i i-
nanceres, i en la disposició inal primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de 
mesures iscals i inanceres.

2. S’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya el text del qual es publica a continuació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a 
aquest Decret legislatiu i al Text refós que aprova i, particularment, les següents:

1. Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya.

2. L’article 13 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives 
i d’organització.

3. Els articles, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46 de la Llei 25/1998, de 30 de desembre, 
de mesures administratives, iscals i d’adaptació a l’euro.

4. Els articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures 
iscals i administratives.
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5. Els articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i les disposicions addicionals dotzena i tret-
zena de la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures iscals i administratives.

6. Els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de la Llei 21/2001, de 28 de 
desembre, de mesures iscals i administratives.

7. La Llei 9/2002, de 27 de maig, de modiicació de la Llei 15/1997, de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’introdueix una taxa per 
l’obtenció i l’expedició del títol de patró o patrona de moto nàutica.

8. Els articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, 
de mesures iscals i administratives.

9. Els articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de me-
sures iscals i administratives.

10. Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de 
mesures inanceres.

11. Els articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, 
de mesures inanceres.

12. La disposició inal primera de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya.

13. Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de 
mesures iscals i inanceres.

14. Els articles 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures 
iscals i inanceres.

Es manté de manera expressa la vigència de la disposició addicional cinquena 
de la Llei 21/2001, de 28 de desembre.

Totes les referències realitzades a qualsevol de les disposicions esmentades objecte 
de refosa s’entendran realitzades als articles corresponents d’aquest text.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor el dia següent 
de la seva publicació al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de juny de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

TEXT REFÓS
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Índex

Títol I. Preliminar
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Taxes
Capítol III. Preus públics

Títol II. Taxes per serveis i activitats de caràcter general
Capítol I. Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal 

que ha d’accedir a la Generalitat
Capítol II. Taxa pel servei de realització de fotocòpies
Capítol III. Taxa per la venda d’impresos
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Títol III. Actuacions comunitàries i cíviques
Capítol I. Taxa de l’Hotel d’Entitats

Títol IV. Agricultura i ramaderia
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries
Capítol II. Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics
Capítol III. Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris
Capítol IV. Taxes pels serveis de laboratoris de sanitat agrària dependents del De-

partament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Capítol V. Taxa per la veriicació del compliment de les bones pràctiques de 

laboratori (BPL) d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agro-
alimentaris i de la inspecció per a la veriicació del compliment de les bones 
pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb productes 
agroalimentaris

Capítol VI. Taxa per l’expedició de certiicacions oicials per l’Institut Català de la 
Vinya i el Vi (INCAVI)

Capítol VII. Taxa per productes emparats
Capítol VIII. Taxes del Consell Català de la Producció Integrada
Capítol IX. Taxa per la inscripció, la certiicació de les dades i l’ampliació en el 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Títol V. Aigua
Capítol I. Taxes de l’Agència Catalana de l’Aigua

Títol VI. Assegurances i matèria inancera, estadística i tributària
Capítol I. Taxa per l’expedició del diploma de mediador o mediadora d’assegurances 

titulat
Capítol II. Taxa per la veriicació prèvia a l’admissió de valors a negociació exclu-

sivament als mercats de valors situats a Catalunya
Capítol III. Taxa per la veriicació prèvia a l’emissió de valors que seran admesos a 

negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya
Capítol IV. Taxa per l’expedició de certiicacions oicials de l’Institut d’Estadística 

de Catalunya
Capítol V. Taxa per la realització de valoracions prèvies en l’àmbit dels tributs que 

gestiona la Generalitat de Catalunya

Títol VII. Comerç
Capítol I. Taxa per la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat per a 

grans establiments comercials
Capítol II. Taxa per la tramitació d’expedients de sol·licitud d’informe sobre el grau 

d’implantació de les empreses de distribució comercial

Títol VIII. Cultura
Capítol I. Taxa per la realització de sessions fotogràiques, ilmacions i similars
Capítol II. Taxa per l’examen i l’expedició de certiicats de qualiicació de pel·lícules 

cinematogràiques i altres obres audiovisuals
Capítol III. Taxa pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual de 

Catalunya
Capítol IV. Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de 

Catalunya, de reportatges fotogràics i transmissions i enregistraments sonors 
o visuals

Capítol V. Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de 
Catalunya

Capítol VI. Taxa per les reproduccions de documents de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, dels arxius històrics provincials i dels arxius comarcals
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Capítol VII. Taxa per la utilització d’espais en immobles adscrits al departament 
competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen

Títol IX. Educació
Capítol I. Taxa per l’expedició de títols acadèmics i professionals
Capítol II. Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oicials d’idio-

mes
Capítol III. Taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola Superior de Con-

servació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Capítol IV. Taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà 

i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional 
especíica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, per la inscripció a la 
prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o 
tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions esportives 
de nivell 1 i de nivell 3

Capítol V. Taxa per la inscripció en les proves per a l’obtenció de determinats 
títols

Capítol VI. Taxa per la inscripció en les proves per a l’acreditació de les unitats de 
competència

Capítol VII. Disposició aplicable amb caràcter general a totes les taxes del Títol 
IX

Títol X. Entitats jurídiques i mediació familiar
Capítol I. Taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats 

Jurídiques

Títol XI. Esport
Capítol I. Taxa per la utilització de la cambra hipobàrica de l’Institut Nacional 

d’Educació Física de Catalunya

Títol XII. Fauna, natura i medi ambient
Capítol I. Taxa per l’expedició de llicències de caça, matrícules d’àrees de caça i 

precintes d’arts per a la caça
Capítol II. Taxes pels permisos de caça d’ocells aquàtics i de caça major, excepte 

el porc senglar, a les zones de caça controlada
Capítol III. Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals 

de caça i reserves de caça
Capítol IV. Taxa per l’expedició de la llicència per practicar la immersió en la zona 

estrictament protegida de les illes Medes
Capítol V. Taxa pels permisos per fotograiar o ilmar fauna salvatge des d’un obser-

vatori ix de fauna salvatge situat en terrenys d’una reserva nacional de caça
Capítol VI. Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones
Capítol VII. Taxa per l’ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat de 

Catalunya adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge
Capítol VIII. Taxa per l’ocupació de camins ramaders classiicats
Capítol IX. Taxa per l’emissió de les declaracions d’impacte ambiental i les reso-

lucions que determinen la no-necessitat de sotmetre un projecte al procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental

Capítol X. Taxa per informes i inspecció
Capítol XI. Taxa per l’obtenció i renovació del distintiu de garantia de qualitat 

ambiental
Capítol XII. Taxa per l’obtenció i l’ús de l’etiqueta ecològica
Capítol XIII. Taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats
Capítol XIV. Taxa pels serveis d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Admi-

nistració en matèria de medi ambient
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Capítol XV. Taxa per la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’emissió de 
gasos amb efecte hivernacle

Capítol XVI. Taxa per la validació dels informes veriicats de les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle

Títol XIII. Habitatge i ediicació
Capítol I. Taxa per l’expedició de la cèdula d’habitabilitat
Capítol II. Taxa per l’acreditació, la renovació i la veriicació del funcionament 

correcte de laboratoris d’assaig per al control de qualitat

Títol XIV. Indústria
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions 

d’instal·lacions i inscripcions al Registre d’Establiments Industrials, control 
d’aparells i vehicles, ordenació minera i certiicacions tècniques i informes

Títol XV. Joc i espectacles
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis per la Direcció General del Joc i d’Es-

pectacles

Títol XVI. Patronat de la Muntanya de Montserrat
Capítol I. Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de 

Montserrat

Títol XVII. Pesca
Capítol I. Taxa de pesca marítima
Capítol II. Taxa pel permís de pesca
Capítol III. Taxa per la llicència de pesca recreativa i matrícula d’embarcacions i 

aparells lotants per a la pesca

Títol XVIII. Política lingüística
Capítol I. Taxa pels drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certiicats de 

coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística
Capítol II. Taxa pels drets d’inscripció a les proves de traducció i interpretació 

jurades d’altres llengües al català

Títol XIX. Publicacions i anuncis
Capítol I. Taxa per la publicació d’anuncis en el DOGC, gestionat per l’Entitat Au-

tònoma del Diari Oicial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Títol XX. Residus
Capítol I. Taxes de l’Agència de Residus de Catalunya

Títol XXI. Salut
Capítol I. Taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com 

per les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuat 
sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres activitats 
relacionades

Capítol II. Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i de 
comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria

Capítol III. Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives dels 
centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris

Capítol IV. Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i d’ins-
pecció dels centres, els serveis i els establiments sociosanitaris

Capítol V. Taxa pels serveis administratius d’acreditació de centres sanitaris, pels 
serveis d’autorització d’entitats avaluadores i pels actes que en deriven
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Capítol VI. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització 
dels estudis de postautorització observacionals prospectius amb medicaments 
que es vulguin dur a terme en centres sanitaris de la xarxa d’utilització pública 
de Catalunya

Capítol VII. Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales 
d’especejament i establiments de transformació de la caça i altres establiments 
alimentaris subjectes a control oicial

Capítol VIII. Taxa per auditar el compliment del programa de garantia de qualitat 
en les unitats de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia

Capítol IX. Taxa per la veriicació del compliment de les bones pràctiques de 
laboratori (BPL) d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o 
productes cosmètics i de la inspecció per a la veriicació del compliment de les 
bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics de medicaments 
o productes cosmètics

Capítol X. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització 
per a la creació, la construcció, la modiicació, l’adaptació o la supressió de les 
oicines de farmàcia

Capítol XI. Taxa pels serveis d’inspecció farmacèutica
Capítol XII. Taxa per la inspecció i el control de la indústria farmacèutica
Capítol XIII. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorit-

zació per a l’elaboració i el control de fórmules magistrals i preparats oicinals 
per encàrrec d’una oicina o un servei de farmàcia que no disposi dels mitjans 
necessaris

Capítol XIV. Taxa pels serveis de tramitació i resolució dels expedients d’autorització 
administrativa d’instal·lació, modiicació i trasllat dels serveis farmacèutics en 
centres l’activitat principal dels quals no és sanitària

Capítol XV. Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública dependents del De-
partament de Salut o ens competent

Capítol XVI. Taxa per la prestació de serveis per l’Institut d’Estudis de la Salut
Capítol XVII. Taxa per altres actuacions sanitàries
Capítol XVIII. Taxa per l’avaluació de la documentació i la tramitació de les sol-

licituds de llicències i autoritzacions de productes sanitaris
Capítol XIX. Taxa per l’obtenció del llibre de control de residus sanitaris
Capítol XX. Taxa per la formació higiènica dels manipuladors d’aliments d’alt 

risc
Capítol XXI. Taxa per l’emissió del certiicat de venda lliure de productes cosmè-

tics

Títol XXII. Seguretat privada, formació de personal policial i de protecció civil, 
cos de mossos d’esquadra, cos de bombers de la Generalitat i actuacions i serveis 
del Servei Català de Trànsit

Capítol I. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats pel Departa-
ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de seguretat 
privada

Capítol II. Taxa de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Capítol III. Taxa per l’habilitació acreditativa dels bombers d’empresa de l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya
Capítol IV. Taxa pels serveis prestats pel cos de mossos d’esquadra
Capítol V. Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis i 

salvaments
Capítol VI. Taxes per les actuacions i els serveis del Servei Català de Trànsit

Títol XXIII. Serveis socials
Capítol I. Taxa per les actuacions del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 

Socials
Capítol II. Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials
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Títol XXIV. Societat de la informació
Capítol I. Taxa per l’emissió de certiicacions de presentació de projectes tècnics 

d’infraestructures comunes de telecomunicacions als ediicis i de butlletins o 
de certiicats d’instal·lació

Títol XXV. Transports, ordenació urbanística i del litoral, domini públic i informes, 
actuacions i serveis administratius

Capítol I. Taxa per la prestació de serveis de caràcter administratiu del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques

Capítol II. Taxa per informes i altres actuacions facultatives
Capítol III. Taxa per l’atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modiicació 

de les autoritzacions de transport terrestre per carretera i activitats auxiliars i 
complementàries

Capítol IV. Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l’exercici de la 
professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller o conse-
llera de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per 
ferrocarril o per via navegable

Capítol V. Taxa per l’expedició o la renovació del Títol de capacitació per a l’exer-
cici de la professió de transportista per carretera; del Títol de capacitació per a 
l’activitat de conseller o consellera de seguretat per al transport de mercaderies 
perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable; del certiicat de con-
ductor o conductora per al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, 
o de la targeta de tacògraf digital

Capítol VI. Taxa per la realització d’actuacions per a la inscripció en el Registre 
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores

Capítol VII. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions per a la 
publicació de plans urbanístics derivats de la iniciativa particular

Capítol VIII. Taxa per la utilització o l’aproitament dels béns de domini públic
Capítol IX. Taxa per la tramitació d’expedients d’expropiació forçosa
Capítol X. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives a la 

zona de servitud de protecció
Capítol XI. Taxa per l’execució d’obres, d’ediicacions i d’instal·lacions en el domini 

públic portuari
Capítol XII. Taxa per l’execució d’activitats relacionades amb el cinema, la televisió 

i els anuncis publicitaris en el domini públic portuari
Capítol XIII. Taxa per la tramitació de concessions en el domini públic marítim 

terrestre
Capítol XIV. Taxa per la tramitació de transmissió de concessions relatives al 

domini públic portuari
Capítol XV. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions facultatives 

en matèria de domini públic ferroviari
Capítol XVI. Taxa per l’edició i la venda dels llibres de reclamacions
Capítol XVII. Taxa per la redacció de projectes i la confrontació i la taxació d’obres 

i projectes

Títol XXVI. Treball
Capítol I. Taxa pels drets d’inscripció a les proves d’accés al certiicat de profes-

sionalitat

Títol XXVII. Universitats
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries
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TÍTOL I. Preliminar

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 1.1-1. Objecte de la Llei.
1. L’objecte d’aquesta Llei és regular el règim jurídic de les taxes i els preus públics 

propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores.
2. Són taxes pròpies de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats 

gestores:
a) Les recollides en els títols II a XXVII.
b) Les que estableixi la Generalitat.
c) Les que l’Estat o les corporacions locals puguin transferir a la Generalitat.
3. Són preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i 

entitats gestores els que s’estableixin amb subjecció al que disposa aquesta Llei.

Article 1.1-2. Àmbit d’aplicació de la Llei.
1. Les taxes i els preus públics de la Generalitat i de les seves entitats autònomes 

i entitats gestores es regeixen per aquesta Llei i per les normes reglamentàries que 
la desenvolupin, sens perjudici de l’aplicació subsidiària de la normativa estatal 
vigent sobre aquesta matèria.

2. Les taxes i els preus públics que l’Estat o les corporacions locals transfereixin 
a la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’apartat 2c) de l’article 1.1-1 d’aquesta 
Llei, han de continuar regint-se per les mateixes normes que els regulaven abans 
de la transferència, en tot el que no s’oposi a aquesta Llei i ins que no sigui dictada 
la normativa pròpia corresponent.

3. Continuen regint-se per les mateixes disposicions, atès que no són compreses 
dins l’àmbit d’aquesta Llei:

a) Els cànons percebuts a causa de concessions administratives de serveis.
b) Les contraprestacions pels serveis prestats pels ens públics que actuen segons 

norma de dret privat.
c) Els cànons regulats pels articles 78 i 80 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 

novembre.

Article 1.1-3. Règim pressupostari.
Els recursos regulats per aquesta Llei tenen la naturalesa d’ingrés pressupostari 

de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores i són destinats a 
satisfer el conjunt de les seves obligacions respectives, llevat que a títol excepcional 
i per llei s’estableixi l’afectació d’alguns recursos a inalitats determinades.

Article 1.1-4. Responsabilitats.
1. Les autoritats i el funcionaritat de qualsevol ordre que per dol, culpa o negligèn-

cia greu exigeixin indegudament una taxa o un preu públic, o ho facin en quantitat 
més elevada de la que correspon, incorren en falta disciplinària molt greu, sens 
perjudici de les responsabilitats d’altre ordre que puguin derivar de llur actuació.

2. Les autoritats i el funcionariat de qualsevol ordre que adoptin resolucions 
o facin actes que infringeixin les normes d’aquesta Llei i les disposicions que la 
desenvolupen han d’indemnitzar les inances de la Generalitat pels danys i els per-
judicis que en siguin conseqüència, independentment de la responsabilitat penal o 
disciplinària que els pugui correspondre.

Article 1.1-5. Recursos i reclamacions.
Contra els actes dictats en matèria de taxes i preus públics es pot recórrer en via 

economicoadministrativa davant la Junta de Finances, segons les normes regula-
dores dels seus procediments, sens perjudici del dret a interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició.
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Els acords de la Junta poden ser objecte de recurs davant els tribunals de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.

CAPÍTOL II. Taxes

Article 1.2-1. Concepte.
Són taxes exigibles per l’Administració de la Generalitat o per les entitats que 

en depenen i que, d’acord amb la seva normativa especíica, sotmetin el seu règim 
economicoinancer al dret públic, els tributs creats d’acord amb aquesta Llei el fet 
imposable dels quals es produeix dins l’àmbit territorial de Catalunya i és constituït 
per la utilització del seu domini públic, i per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats en règim de dret públic, que es refereixin, afectin o beneiciïn de ma-
nera particular els subjectes passius quan concorri qualsevol de les circumstàncies 
següents:

a) Si no són de sol·licitud o de recepció voluntària pels administrats. A aquests 
efectes, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

Primer. Si és imposada per disposicions.
Segon. Si els béns, els serveis o les activitats requerits són imprescindibles per a 

la vida privada o social de qui els sol·licita.
b) Si no són prestats o exercits pel sector privat, en sigui o no establerta la reserva 

a favor del sector públic, conformement a la normativa vigent.

Article 1.2-2 Creació.
S’han de regular per llei la creació de les taxes i la determinació del fet imposable, 

del subjecte passiu, de la base imposable, del tipus de gravamen, de la quota, de 
l’acreditació, dels altres elements essencials de les taxes, d’acord amb el que estableix 
l’article 8 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Article 1.2-3 Modiicació.
1. La modiicació de qualsevol taxa exigible per la Generalitat i les seves entitats 

autònomes i entitats gestores s’ha de fer per llei del Parlament en tot allò que afecta 
els elements determinats per l’article 1.2-2. La modiicació de la resta d’elements 
es pot fer per decret del Govern.

2. La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modiicar, de con-
formitat amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 134 de la Constitució espanyola, 
els elements quantiicadors de les taxes.

Article 1.2-4. Estipulació pressupostària.
L’exacció de les taxes és estipulada en la Llei de pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya.

Article 1.2-5. Acreditació.
Les taxes s’acrediten, segons la naturalesa del fet imposable:
a) Quan es concedeixen la utilització privativa o l’aproitament especial del 

domini públic.
b) Quan s’inicia la prestació del servei o l’exercici de l’activitat, sens perjudici 

de la possibilitat d’exigir-ne el dipòsit previ.
c) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, la qual no 

es pot emplenar o tramitar si no s’ha efectuat l’ingrés de la taxa.

Article 1.2-6. Subjecte passiu i responsables.
1. És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o 

jurídica que resulta afectada o beneiciada, personalment o en els seus béns, pel 
servei prestat o l’activitat exercida, i les que utilitzin el domini públic o siguin 
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titulars d’autoritzacions d’ús de domini públic, independentment de la utilització 
posterior d’aquest.

2. Tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de 
béns i altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat 
econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició.

3. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable obliga a aquests 
solidàriament.

4. Excepcionalment, poden ser considerats substituts del contribuent les persones 
que sol·liciten la prestació de serveis o la realització de les activitats que constitu-
eixen el fet imposable.

5. En matèria de responsabilitat, tant si és solidària com si és subsidiària, s’ha 
d’aplicar el que disposa la normativa general corresponent en l’àmbit tributari i, 
subsidiàriament, la Llei general tributària.

Article 1.2-7. Exempcions i boniicacions.
1. No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneicis tributaris, 

els quals s’han d’ajustar als principis de justícia tributària recollits a la Constitució 
espanyola.

2. Poden establir-se per llei exempcions a favor de l’Estat, la Generalitat i altres 
ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els 
tractats o els acords internacionals.

Article 1.2-8. Elements quantitatius de les taxes.
1. La quantiicació de les quotes de les taxes s’ha de fer de manera que el rendi-

ment d’aquestes no excedeixi, en el seu conjunt, el seu cost total.
2. La determinació del rendiment de cada taxa ha de tenir en compte les despe-

ses directes o indirectes que contribueixen a la formació del cost total del servei 
o l’activitat, ins i tot les de caràcter inancer, l’amortització de l’immobilitzat i les 
generals que hi siguin aplicables.

3. Quant a les taxes que graven el domini públic, els costos són els equivalents a 
la utilitat derivada de la utilització privativa o de l’aproitament especial del domini 
públic. En aquests supòsits, s’ha de prendre, a més, com a referència el valor de 
mercat corresponent. Si la utilització privativa o l’aproitament especial comporten 
la destrucció o el deteriorament del domini públic, els beneiciaris, sens perjudici 
del pagament de la taxa, estan obligats al reintegrament del cost total de les des-
peses 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.

4. Sempre que la taxa ho permeti, les quotes s’han de ixar atenent la capacitat 
econòmica dels obligats al pagament.

5. La quota tributària pot consistir en una quantitat ixa, pot determinar-se en 
funció d’un tipus de gravamen aplicable sobre la base imposable, o pot establir-se 
conjuntament per ambdós procediments.

Article 1.2-9. Gestió.
1. La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al departament 

o a l’entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer l’activitat 
que han estat gravats, o que intervé en la cessió de la utilització privativa o en 
l’aproitament especial del domini públic, sens perjudici de les funcions que en 
aquest àmbit es puguin atribuir a les oicines de gestió empresarial. Les funcions 
inspectores corresponen al Departament d’Economia i Finances, el qual les exerceix 
tant en relació amb el tribut com en relació amb els òrgans que tenen encomanat 
de gestionar-lo, sens perjudici que pugui establir-se, en la regulació de cada taxa, 
la col·laboració de l’òrgan titular de la taxa en la funció inspectora.

2. En el cas que les funcions o determinades funcions atribuïdes a les oicines de 
gestió empresarial (OGE) siguin encomanades a òrgans, entitats o corporacions de 
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dret públic, en virtut de l’acord exprés d’encàrrec de gestió, la gestió, la liquidació 
i la recaptació de les taxes en període voluntari poden ser fetes per l’òrgan, l’entitat 
o la corporació corresponent en nom i per compte del Departament competent en 
matèria d’indústria, d’acord amb el procediment aplicable a les OGE.

3. El Govern ha de dictar les normes per a regular la coordinació d’aquestes 
funcions amb les dels departaments i de les entitats gestores.

Article 1.2-10. Autoliquidacions.
Els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d’autoli-

quidació tributària i a efectuar-ne l’ingrés en els supòsits determinats en aquesta 
Llei i en els casos en què es determini per reglament.

Article 1.2-11. Pagament de les taxes.
1. El pagament de les taxes es pot fer per algun dels mitjans següents:
a) En efectiu, consistent en diner de curs legal.
b) Xec o taló de compte corrent conformat o certiicat per l’entitat bancària o la 

caixa d’estalvis.
c) Transferència bancària o de caixa d’estalvis.
d) Domiciliació bancària.
e) Gir postal.
f) Efectes timbrats de la Generalitat.
g) Targeta de crèdit o altres mitjans anàlegs.
2. Cal determinar per reglament els requisits, les condicions, el moment del 

pagament quan no coincideixi amb el de l’acreditació, les formes d’utilització i els 
efectes alliberadors per al deutor dels mitjans de pagament establerts en aquest 
article.

3. Es pot determinar, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent 
per raó de la matèria, amb l’informe favorable previ del Departament d’Economia i 
Finances i en els termes que s’estableixin per reglament, l’obligatorietat d’utilitzar un 
o alguns dels mitjans de pagament admesos en relació amb una taxa determinada, 
o l’exclusió d’algun d’ells.

4. S’autoritza el Govern per crear efectes timbrats de la Generalitat destinats a 
pagar les taxes que constitueixen tributs propis de la Generalitat i per a regular-ne 
la utilització.

5. El pagament de les taxes en període voluntari s’efectua davant l’òrgan que 
presta el servei o l’activitat gravats.

En els termes que s’estableixin per reglament, cada departament pot autoritzar 
entitats inanceres per actuar com a entitats col·laboradores en la recaptació de les 
taxes respectives.

6. En cas de discrepància sobre la procedència o l’import de la taxa, la consignació 
o el iançament d’aquesta produeix els efectes del pagament. Si el subjecte passiu no 
justiica que ha presentat recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa 
dins el termini legal, les quantitats consignades o les resultants de fer efectiva la 
iança s’han d’ingressar en el Tresor de la Generalitat.

7. Si la taxa s’acredita periòdicament, per raó de prestació de serveis continuats 
que no requereixen l’adopció de noves resolucions d’admissió al servei, l’organisme 
perceptor de la taxa no pot suspendre la prestació per manca de pagament, si no 
ho autoritza la regulació d’aquesta, sens perjudici d’exigir l’import per la via de 
constrenyiment.

Article 1.2-12. Ajornament i fraccionament.
El Govern pot regular per reglament l’ajornament del pagament de les taxes. 

També pot regular el fraccionament del pagament de les quotes d’import superior 
a 90,15 euros. Aquest límit pot ser revisat per la Llei de pressupostos. Mentre no 
es fa ús d’aquesta autorització, s’apliquen les normes del Reglament general de 
recaptació.
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Les competències que aquest atribueix al ministre o ministra d’Economia i 
Hisenda, al director o directora general de Pressupostos i als delegats d’Hisenda 
corresponen, respectivament, al conseller o consellera d’Economia i Finances, 
al director o directora general de Pressupostos i als delegats territorials d’aquest 
Departament.

Article 1.2-13. Constrenyiment.
L’Administració utilitza el procediment de constrenyiment per recaptar les taxes 

no ingressades en període voluntari.

Article 1.2-14. Devolucions.
El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes que ha satisfet si, per causes 

que no li són imputables, no s’han prestat les activitats o els serveis gravats.

Article 1.2-15. Procediment.
Correspon al Govern i al conseller o consellera d’Economia i Finances, dins l’àmbit 

de les atribucions respectives, de dictar les normes de procediment encaminades a 
regular i a controlar la gestió de les taxes i a ingressar-ne l’import a la Tresoreria de 
la Generalitat. La periodicitat d’aquest ingrés no pot ser superior a un mes; aquest 
ingrés ha de fer-se especiicant el concepte i els rendiments de cada taxa.

Article 1.2-16. Sancions.
La qualiicació dels expedients sancionadors i la imposició de sancions es regeixen 

per les disposicions tributàries generals.

CAPÍTOL III. Preus públics

Article 1.3-1. Concepte.

1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que 
se satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d’activitats efectuades en 
règim de dret públic, quan concorren les circumstàncies següents:

a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obli-
gatòries pels administrats.

b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud 

pels administrats:
a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.
b) Si el servei o l’activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la 

vida privada o social dels administrats.

Article 1.3-2. Creació i modiicació.
La creació, la modiicació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a 

l’ensenyament universitari, que s’han de fer per decret, s’han d’efectuar mitjançant 
una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria i d’acord amb 
el procediment establert per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A 
l’expedient d’elaboració del decret o de l’ordre s’han d’incorporar necessàriament 
els informes previs favorables següents:

a) El de la Intervenció Delegada.
b) El de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances, la qual 

s’ha de pronunciar de manera expressa sobre la naturalesa de preu públic de l’exac-
ció que es crea.

Aquest informe no cal en el cas que es tracti exclusivament de la modiicació de 
l’import el preu o de la derogació d’aquest.
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Article 1.3-3. Subjectes obligats al pagament.
Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o 

jurídiques que són afectades o beneiciades personalment o en el seus béns pel 
servei prestat o l’activitat realitzada.

Article 1.3-4. Quanties.
1. Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els 

costos originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats 
gravats.

2. Si hi ha raons socials, benèiques, culturals o d’interès públic que ho justii-
quin, es poden ixar preus públics de nivell inferior de l’indicat en l’apartat 1, un 
cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per cobrir la part de cost 
subvencionat.

Article 1.3-5. Exigibilitat.
1. Els preus públics poden exigir-se des que s’efectua el lliurament dels béns o 

s’inicia la realització de l’activitat o la prestació del servei gravat.
2. Pot exigir-se també l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial 

dels preus públics.

Article 1.3-6. Gestió.
La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, 

els serveis, els òrgans o els ens que en l’esfera territorial o central presten el servei 
o realitzen l’activitat objecte dels preus, sens perjudici de les facultats de direcció, 
supervisió i control pròpies del Departament d’Economia i Finances.

Article 1.3-7. Mitjans de pagament.
El pagament dels preus públics es pot fer pels mitjans establerts per l’article 1.2-

11 d’aquesta Llei.

Article 1.3-8. Constrenyiment.
Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de cons-

trenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment sense haver 
obtingut l’ingrés.

Article 1.3-9. Devolució.
És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables 

a la persona obligada al pagament del preu, no es realitza l’activitat o no es presta 
el servei. No obstant això, en el supòsit d’espectacles i sempre que sigui possible, 
no s’ha de procedir a la devolució, sinó al canvi de les entrades.

Article 1.3-10. Règim supletori.
L’administració i la recaptació dels ingressos per preus públics, en allò que no 

estableix aquesta Llei, s’han d’efectuar de conformitat amb la legislació que sigui 
aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general tributària, el Reglament general de 
recaptació i la Llei de taxes i preus públics de l’Estat.

TÍTOL II. Taxes per serveis i activitats de caràcter general

CAPÍTOL I. Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del 
personal que ha d’accedir a la Generalitat

Article 2.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per 
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a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat tant en la condició de 
funcionari com en la condició de laboral indeinit.

Article 2.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries 

per a la selecció de personal que fa la Generalitat.

Article 2.1-3. Exempcions i boniicacions.
1. Són exempts de la taxa regulada per aquest capítol, amb la justiicació docu-

mental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació 
que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin 
una discapacitat igual o superior al 33%.

2. A l’import de la taxa per a la participació en les convocatòries de processos 
selectius per a l’accés a determinats cossos i escales de funcionaris de la Generalitat 
en què es permeti la tramitació telemàtica del procediment de participació regulat 
per l’Ordre 121/2003, del 14 de març, i siguin gestionats per la Direcció General 
de la Funció Pública, s’aplicarà una boniicació del 20% en els casos en què tant la 
presentació de la sol·licitud de participació com el pagament corresponent es facin 
per mitjans telemàtics.

3. En el cas de convocatòries per a l’accés als diferents cossos docents de la 
Generalitat, s’estableix una boniicació del 20% en el pagament d’aquestes taxes 
per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics.

4. S’estableix una boniicació del 30% sobre la taxa regulada per aquest capítol 
per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de 
categoria general, i una boniicació del 50% per a les persones membres de famílies 
nombroses de categoria especial.

Article 2.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la inscripció, però l’ingrés corresponent ha 

de ser previ a la sol·licitud d’inscripció.

Article 2.1-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. Per accedir a un lloc de treball del grup A: 51,30 euros.
2. Per accedir a un lloc de treball del grup B: 40,40 euros.
3. Per accedir a un lloc de treball del grup C: 29,45 euros.
4. Per accedir a un lloc de treball del grup C del cos tècnic d’especialistes, grup 

serveis penitenciaris: 32,70 euros.
5. Per accedir a un lloc de treball del grup D: 22,10 euros.
6. Per accedir a un lloc de treball del grup D del cos de mossos d’esquadra: 

33,05 euros.
7. Per accedir a un lloc de treball del grup D del cos auxiliar tècnic, grup serveis 

penitenciaris: 32,70 euros.
8. Per accedir a un lloc de treball del grup E: 18,40 euros.

CAPÍTOL II. Taxa pel servei de realització de fotocòpies

Article 2.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de fotocòpies per l’Admi-

nistració de la Generalitat, quan la prestació d’aquest servei sigui exigida per la 
utilització necessària dels mitjans materials i personals de l’Administració.

Article 2.2-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que 

sol·licita la prestació del servei.
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Article 2.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de lliurar les fotocòpies sol·licitades.

Article 2.2-4. Quota.
L’import de la quota és:
Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat.
Fotocòpies en full DIN A3: 0,10 euros/unitat.
Fotocòpies en full DIN A1: 1,25 euros/unitat.
Fotocòpies en rotlle: 1,85 euros/unitat.

CAPÍTOL III. Taxa per la venda d’impresos

Article 2.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la venda d’impresos que són de sub-

ministrament oicial i d’ús obligatori pels administrats en les seves relacions 
amb els diferents departaments i organismes autònoms de la Generalitat de 
Catalunya.

Article 2.3-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que 

adquireix els impresos gravats per la taxa.

Article 2.3-3. Exempcions.
Queden exempts d’aquesta taxa els impresos subministrats oficialment pel 

Departament d’Educació i que són d’ús obligatori per l’alumnat o els seus pares o 
mares o persones que en són tutores.

Article 2.3-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es lliura l’imprès.

Article 2.3-5. Quota.
L’import de la taxa dels diferents impresos subministrats per cada departament o 

pels organismes autònoms que en depenen ha de ser aprovat mitjançant una ordre 
del conseller o consellera respectiu. En tot cas, el preu unitari de l’imprès ha de 
coincidir amb l’import del seu cost directe arrodonit a l’alça ins al múltiple de 10 
cèntims més proper.

TÍTOL III. Actuacions comunitàries i cíviques

CAPÍTOL I. Taxa de l’Hotel d’Entitats

Article 3.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització, per les entitats privades 

sense ànim de lucre, dels béns adscrits a l’Hotel d’Entitats, per tal de facilitar-los 
el funcionament i l’exercici de llurs activitats.

Article 3.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa les entitats privades sense ànim de lucre 

que fan ús dels serveis.

Article 3.1-3. Exempció.
Són exempts del pagament de la quota establerta a l’apartat 2 de l’article 3.1-5 els 

subjectes passius amb despatx o apartat de correus a l’Hotel d’Entitats.
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Article 3.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment que s’inicia la utilització dels béns.

Article 3.1-5. Quota.
La quota de la taxa es determina segons els béns especiicats a continuació que 

s’utilitzin:
1. Despatxos
1.1. Tipus A (de 5 a 10 metres quadrats)
1.1.1. Petit compartit (6 metres quadrats per entitat): 22,30 euros mensuals.
1.1.2. Petit d’ús individual un dia a la setmana (6 metres quadrats): 14,60 euros 

mensuals.
1.1.3. Petit individual (8 metres quadrats per entitat): 29,70 euros mensuals.
1.1.4. Gran individual (10 metres quadrats per entitat): 37,10 euros mensuals.
1.2. Tipus B (de 10 a 20 metres quadrats)
1.2.1. Petit individual (12 metres quadrats per entitat): 44,45 euros mensuals.
1.2.2. Mitjà individual (15 metres quadrats per entitat): 66,65 euros men-

suals.
1.2.3. Gran individual (18 metres quadrats per entitat): 88,80 euros mensuals.
1.3. Tipus C (més de 20 metres quadrats)
1.3.1. Gran individual: 103,65 euros mensuals.
2. Sales
2.1. Tipus A (capacitat màxima per a 25 persones)
2.1.1. Mitja jornada: 3,80 euros.
2.1.2. Jornada sencera: 7,45 euros.
2.2. Tipus B (capacitat màxima per a 75 persones)
2.2.1. Mitja jornada: 7,45 euros.
2.2.2. Jornada sencera: 14,85 euros.
2.3. Tipus C (amb capacitat superior a 75 persones)
2.3.1. Mitja jornada: 18,60 euros.
2.3.2. Jornada sencera: 37,10 euros.
2.4. Tipus D (amb capacitat per a més de 75 persones i dotades d’aparells audi-

ovisuals i de traducció simultània)
2.4.1. Sense utilització de la cabina de traducció simultània
2.4.1.1. Mitja jornada: 25,95 euros.
2.4.1.2. Jornada sencera: 51,85 euros.
2.4.2. Amb utilització de la cabina de traducció simultània
2.4.2.1. Mitja jornada: 44,45 euros.
2.4.2.2. Jornada sencera: 88,85 euros.

Article 3.1-6. Afectació.
La taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 

1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten al inançament del manteniment dels 
hotels d’entitats i de les inversions per a conservar-los, millorar-los i equipar-los.

TÍTOL IV. Agricultura i ramaderia

CAPÍTOL I. Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i 
alimentàries

Article 4.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
a) Inscripció d’instal·lacions i modiicacions d’indústries agroalimentàries.
b) Expedició de permisos i certiicats relacionats amb les indústries agràries i 

alimentàries.
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Article 4.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

la prestació dels serveis, els treballs o els estudis assenyalats a l’article 4.1-4.

Article 4.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 4.1-4. Quota.
La quota de la taxa es determina mitjançant les bases imposables i els tipus de 

gravamen següents:
a) Pels expedients d’inscripció de noves instal·lacions, ampliació, trasllat o per-

feccionament d’indústries: 111,35 euros.
b) Per la inscripció d’instal·lacions que per llur escassa importància no necessiten 

projecte tècnic, s’aplica el 50% de la base.

CAPÍTOL II. Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics

Article 4.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents al 

foment, la defensa i la millora de la producció agrícola, els quals s’especiiquen a 
l’article 4.2-4.

Article 4.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que utilitzen 

els serveis esmentats a l’article 4.2-4.

Article 4.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 4.2-4. Bases i tipus.
La quota de la taxa es determina per l’aplicació de les bases imposables i els tipus 

de gravamen que es detallen a continuació:
1. Per la inscripció en registres oicials.
1.1. Per la inscripció al Registre Oicial d’Establiments i Serveis Plaguicides:
1.1.1. Establiments: 66 euros.
1.1.2. Serveis: 66 euros.
1.2. Per la renovació al Registre Oicial d’Establiments i Serveis Plaguicides:
1.2.1. Establiments: 30,95 euros.
1.2.2. Serveis: 30,95 euros.
1.3. Per la inscripció en els registres de maquinària agrícola:
1.3.1. Maquinària agrícola nova: 26,50 euros.
1.3.2. Transferència o canvi de titular: 30,95 euros.
2. Per l’autorització de plantacions de vinya, autorització per a noves plantacions, 

replantacions i substitucions de vinya: taxa de 13,95 euros per hectàrea, amb un 
màxim de 134,95 euros. Quan la plantació és de menys d’una hectàrea, la taxa és 
de 4,75 euros.

3. Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius.
3.1. Anàlisis isicoquímiques:
3.1.1. Anàlisis que comporten reaccions qualiicatives senzilles o mesuraments 

directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics: 3,60 euros.
3.1.2. Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, 

extracció, mineralització i similars) prèvies a la identiicació i la quantiicació.
Cada una: 6,35 euros.
3.1.3. Identiicació i quantiicació de substàncies mitjançant tècniques no ins-

trumentals: 8,90 euros.
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3.1.4. Identiicació i quantiicació de substàncies mitjançant alguna de les tècni-
ques següents: espectrofotometria UV-V, d’emissió de lama, d’absorció atòmica, 
CCF o similars: 10,65 euros.

3.1.5. Per la identiicació i la quantiicació de substàncies mitjançant alguna de les 
tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatograia de gasos, cromatograia 
líquida d’alta resolució o similars: 26,55 euros.

3.1.6. Per la identiicació i la quantiicació de grups de substàncies amb tècniques 
i instruments molt especíics: 73,35 euros.

3.2. Anàlisis microbiològiques:
3.2.1. Aerobis totals o aerobis mesòils o fongs i llevats o llevats osmòils o 

esporulats anaerobis o espores termoresistents, o Lactolacilus o microorganismes 
termodúrics, termofílics, psicotròics o lipolítics: 13,40 euros.

3.2.2. Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia 
coli o enterobacteriàcies totals o str. fecals (D. Lanceield) o cl. sulitoreductors o 
Pseudomonas aeruginosa: 15,50 euros.

3.2.3. Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 18,40 euros.
3.2.4. Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 30,95 euros.
3.2.5. Estabilitat a l’etanol 68%: 5,30 euros.
3.2.6. Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 5,30 euros.
3.3. Valoració organolèptica:
3.3.1. Tast de certiicació: 88 euros.
3.3.2. Tast d’informació: 44,05 euros.
3.3.3. Tast ràpid de classiicació/desclassiicació: 22,10 euros.
3.4. Les anàlisis no seriades isicoquímiques o microbiològiques incrementen 

les taxes d’un 100%.
3.5. Les anàlisis isicoquímiques a nivell de traces incrementen les taxes d’un 

100%.
3.6. Altres serveis facultatius:
3.6.1. Per informes i certiicats relacionats amb les anàlisis dels productes: 

26,55 euros.
3.6.2. Per dictàmens sobre productes: 106,25 euros.
3.6.3. Pel registre i l’autorització de laboratoris privats: 52,85 euros.
3.6.4. Per la inspecció periòdica de laboratoris: 35,30 euros.
4. Pel seguiment d’assaigs oicials.
4.1. Pel seguiment d’assaigs oicials de camp de productes o especialitats itosa-

nitàries en fase de preregistre i l’elaboració d’informe inal: 219,80 euros.
4.2. Per l’elaboració de certiicats itosanitaris: 27,95 euros.
4.3. Per l’elaboració de dictàmens sobre danys itosanitaris: 131,90 euros.
5. Per l’autorització en relació amb la utilització coninada i l’alliberament vo-

luntari d’organismes genèticament modiicats (OGM) amb inalitats d’investigació 
i desenvolupament i qualsevol altra diferent de la comercialització.

5.1. Sol·licitud d’autorització de la utilització coninada.
5.1.1. Per comunicació de primera utilització d’instal·lacions de risc nul o insig-

niicant: 170,60 euros.
5.1.2. Per autorització de primera utilització d’instal·lacions per a activitats 

coninades de risc baix o moderat: 341,15 euros.
5.1.3. Per autorització de primera utilització d’instal·lacions per a activitats 

coninades amb risc alt: 682,20 euros.
5.2. Seguiment anual d’activitats de la utilització coninada.
5.2.1. Per comunicació d’activitats amb OGM en instal·lacions prèviament no-

tiicades de risc nul o insigniicant: 255,95 euros.
5.2.2. Per autorització d’activitats amb OGM de risc baix o moderat en instal-

lacions prèviament autoritzades per activitats d’aquests riscs o superiors: 511,70 
euros.

5.2.3. Per autorització d’activitats amb OGM d’alt risc en instal·lacions prèviament 
autoritzades per activitats d’aquest risc: 1.165,35 euros.
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5.3. Alliberament: 1.131,25 euros.

CAPÍTOL III. Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris

Article 4.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents als 

treballs deinits en l’article 4.3-5.

Article 4.3-2. Exempcions.
La taxa no és exigible en els casos següents:
a) En la prestació de serveis corresponents a l’extensió de la documentació sa-

nitària que empari el trasllat de les espècies animals consignades pels punts 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 i 2.1.12 del quadre d’imports de l’article 4.3-5 que es traslladin des 
d’explotacions integrades en entitats avícoles pertanyents al CESAC.

b) En la prestació de serveis corresponents a l’extensió de la documentació sa-
nitària que empari el trasllat d’animals reaccionats positius dins de les campanyes 
de sanejament ramader.

Article 4.3-3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que 

sol·liciten la prestació dels serveis determinats a l’article 4.3-5.

Article 4.3-4. Acreditació.
La taxa s’acredita i s’exigeix en el moment de la prestació del servei.

Article 4.3-5. Quota.
La quota de la taxa es determina per l’aplicació de les bases imposables i els tipus 

de gravamen següents:
1. Pels serveis facultatius corresponents a l’organització sanitària, l’estadística 

i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori.
1.1. Per cada gos: 0,65 euros.
1.2. Per cada animal major: 0,065 euros.
1.3. Per cada animal menor (porquí, de llana o cabrum): 0,025 euros.
1.4. Per altres animals i productes d’origen animal (per servei): 1,95 euros.
2. Pels serveis facultatius en relació amb documentació sanitària de trasllat.
2.1. Pels serveis facultatius corresponents a l’extensió de la documentació sani-

tària que empari el trasllat d’animals i productes d’origen animal.
Els ingressos procedents de la recaptació d’aquests imports s’afecten a la 

millora dels recursos destinats a facilitar les actuacions en matèria de salut dels 
animals

2.1.1. Èquids: 0,80 euros/unitat.
2.1.2. Grans remugants: 0,65 euros/unitat.
2.1.3. Petits remugants: 0,045 euros/unitat.
2.1.4. Lepòrids reproductors: 0,0045 euros/unitat.
2.1.5. Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,0045 euros/unitat.
2.1.6. Pollastres i pollets recria: 0,004 euros/unitat.
2.1.7. Pollets d’un dia destinats a la multiplicació: 0,0055 euros/unitat.
2.1.8. Pollets d’un dia destinats a producte inal: 0,00075 euros/unitat.
2.1.9. Suids: 0,170 euros/unitat.
2.1.10. Arnes: 0,045 euros/unitat.
2.1.11. Lepòrids: 0,004 euros/unitat.
2.1.12. Ocells corredors (ratites): 0,60 euros/unitat.
2.1.13. Per cada document expedit per a altres animals i productes: 1,80 euros/

document.
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2.2. Si l’extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia 
per a la comprovació de la situació sanitària abans del trasllat dels animals o dels 
productes d’origen animal, a l’import total de la taxa s’afegeix la quantitat de 7,40 
euros.

2.3. Bestiar d’esports i sementals selectes: aquest tipus de bestiar té el doble de 
les tarifes del grup al qual correspon l’animal afectat per la guia.

2.4. Bestiar transhumant: si la guia d’origen i sanitat pecuàries afecta bestiar 
que ha de sortir del terme municipal del seu empadronament per tal d’aproitar 
pastures i ha de retornar al punt d’origen, les taxes pels serveis facultatius veteri-
naris a percebre són el 50% de les establertes per a cada espècie de bestiar, i les 
guies que emparen aquestes expedicions poden ser ratiicades gratuïtament per les 
inspeccions veterinàries de trànsit, ins a cinc vegades, amb validesa de cinc dies 
per a cada ratiicació.

2.5. Pels serveis facultatius corresponents a la identiicació i el registre especíic 
de bestiar boví, en aplicació del Reglament CE 1760/2000, del Parlament Europeu 
i del Consell, 17 de juliol, pel qual s’estableix un sistema d’identiicació i registre 
dels animals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de la carn de boví i dels 
productes a base de carn de boví.

Els ingressos derivats de l’aplicació d’aquest tipus de gravamen queden afectes 
al inançament del cost de l’adquisició del material d’identiicació per part del De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

2.5.1. Gestió i subministrament dels elements d’identiicació per a animals 
nascuts a Catalunya: 0,60 euros.

2.5.2. Gestió i subministrament de duplicats en cas de pèrdua:
2.5.2.1. Per l’autorització de subministrament de cròtals: 1,55 euros per sol·licitud 

d’autorització.
2.5.2.2. Pel subministrament de nova documentació individual: 3,85 euros per 

cada documentació sol·licitada i expedida.
2.5.3. Subministrament de documentació d’animals procedents de la Unió 

Europea:
2.5.3.1. Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de 

dades: 7,40 euros.
2.5.3.2. Pel subministrament del document individual: 0,60 euros.
2.5.4. Subministrament de material d’identiicació d’animals procedents de 

països tercers:
2.5.4.1. Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de 

dades: 7,40 euros.
2.5.4.2. Pel subministrament de l’element d’identiicació individual: 0,60 eu-

ros.
3. Per l’expedició de certiicats corresponents al control i la vigilància de la 

desinfecció.
3.1. Pels certiicats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el 

transport de bestiar, les companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de trans-
port i els particulars han de liquidar 1,30 euros per aquest servei.

3.2. Pels certiicats relatius als locals destinats a ires, mercats, concursos, expo-
sicions i altres llocs públics on s’allotja o contracta bestiar o matèries contumaces, 
quan s’estableix amb caràcter obligatori, es perceben 2,05 euros per cada local 
inspeccionat.

4. Pel registre de nuclis zoològics: 41,05 euros.
5. Per l’expedició i la renovació de la targeta sanitària equina i la diligenciació 

del llibre d’identiicació cavallina (LIC): euros/animal.
5.1. Per a èquids destinats a activitats agràries: 0,65 euros.
5.2. Per a èquids destinats a altres activitats: 2,50 euros.
5.3. Per la diligenciació del LIC: 2,50 euros.
6. Per la realització dels controls veterinaris en el lloc de destinació dels animals 

i dels productes d’origen animal procedents de comerç intracomunitari o de països 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5161 – 27.6.200848628

Disposicions

tercers, 14,75 euros per servei. Si cal efectuar presa de mostres, s’ha d’aplicar la taxa 
que correspongui, per similitud, a les assenyalades en l’apartat 7.

7. Per presa de mostres en campanyes oicials:
7.1. Extracció de sang:
7.1.1. Animals majors: 2,40 euros/cap.
7.1.2. Animals menors: 1,55 euros/cap.
7.1.3. Conills: 0,60 euros/cap.
7.2. Altres líquids orgànics:
7.2.1. Animals majors: 4,55 euros/cap.
7.2.2. Animals menors: 2,40 euros/cap.
La quota mínima per presa de mostres en campanyes oicials no ha de ser menor 

de 36,75 euros.
7.3. Pinso i aigua: 7,40 euros/servei.
7.4. Altres preses de mostres: 36,75 euros/servei.
8. Per l’aplicació de productes biològics en la proilaxi vacunal i realització de 

proves al·lèrgiques en campanyes oicials:
8.1. Proilaxi vacunal:
8.1.1. Animals majors: 1,95 euros/cap.
8.1.2. Animals menors: 0,90 euros/cap.
8.1.3. Ocells i conills: 0,60 euros/cap.
La quota mínima per proilaxi vacunal en campanyes oicials no ha de ser menor 

de 36,75 euros.
8.2. Reaccions diagnòstiques tuberculització: 2,40 euros/cap.
9. Per l’expedició del passaport per als desplaçaments intracomunitaris de gossos, 

gats i fures: 3,20 euros per animal.

CAPÍTOL IV. Taxes pels serveis de laboratoris de sanitat agrària dependents del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Article 4.4-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis oicials efectua-

des en els laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural que es consignen en l’article 4.4-5, relatiu a la quota de 
la taxa.

Article 4.4-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que 

sol·liciten el servei de laboratori.

Article 4-4.3. Exempció.
1. No s’aplica la taxa pels serveis dels laboratoris de sanitat ramadera quan 

simultàniament concorren les tres circumstàncies següents:
1.1. Que la sol·licitud del servei per fer les anàlisis sigui efectuada pels veterinaris 

responsables de les agrupacions de ramaders següents:
a) Les agrupacions de defensa sanitària els estatuts de les quals siguin aprovats 

pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
b) Els grups de sanejament ramader de bestiar boví, oví o cabrum o altres agru-

pacions que tinguin signat i vigent el corresponent concert.
1.2. Que la presa de mostres hagi estat feta pel veterinari o veterinària respon-

sable de l’agrupació en els animals propietat dels integrants de la corresponent 
agrupació.

1.3. Que les analítiques sol·licitades siguin les establertes com a obligatòries en 
campanyes oicials per al control, la lluita i l’eradicació de malalties.

2. S’eximeix de l’aplicació d’aquesta taxa les organitzacions i les agrupacions 
ramaderes que tinguin signat un conveni de col·laboració amb els serveis compe-
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tents en matèria de sanitat animal de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural.

3. Són exempts de la taxa pels anàlisis de laboratori per a la determinació de 
paràsits dels vegetals els organismes públics i les agrupacions de defensa vegetal.

Article 4.4-4. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació del servei, però pot ser exigida la justiicació 

de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 4.4-5. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Anàlisis microbiològiques:
1.1. Recomptes anaerobis: 18,40 euros/mostra.
1.2. Recomptes aerobis: 18,40 euros/mostra.
1.3. Recompte de fongs i llevats: 11,15 euros/mostra.
1.4. Identiicació de bacteriana: 29,45 euros/mostra.
1.5. Identiicació de fongs i llevats: 36,75 euros/mostra.
1.6. Serotipat d’un microorganisme: 18,40 euros/mostra.
1.7. Observacions microscòpiques.
1.7.1. Examen en fresc: 3,85 euros/mostra.
1.7.2. Tinció i examen: 6,10 euros/mostra.
1.7.3. Examen en camp obscur: 5,20 euros/mostra.
1.8. Recomptes cel·lulars: 4,15 euros/mostra.
1.9. Antibiograma de 10 antibiòtics: 18,40 euros/mostra.
2. Anàlisis parasitològiques:
2.1. Concentració i recompte d’elements parasitaris: 11,15 euros/mostra.
2.2. Identiicació de paràsits: 18,40 euros/mostra.
3. Anàlisis serològiques.
3.1. Aglutinació: 2,40 euros/mostra.
3.2. Precipitació: 2,40 euros/mostra.
3.3. Fixació del complement d’1 a 10 sèrums: 12,55 euros/mostra.
3.4. Fixació del complement de més de 10 sèrums: 11,90 euros/mostra.
3.5. Immunodifusió en agar-gel: 6,10 euros/mostra.
3.6. Immunohistoquímic d’1 a 10 sèrums: 12,55 euros/mostra.
3.7. Immunohistoquímic de més de 10 sèrums: 11,90 euros/mostra.
3.8. Enzimimmunoassaig d’1 a 10 sèrums: 11,15 euros/mostra.
3.9. Enzimimmunoassaig més de 10 sèrums: 8,90 euros/mostra.
3.10. Immunoblotting d’1 a 10 sèrums: 11,15 euros/mostra.
3.11. Immunoblotting de més de 10 sèrums: 8,90 euros/mostra.
3.12. Serumneutralització d’1 a 10 sèrums: 11,15 euros/mostra.
3.13. Serumneutralització de més de 10 sèrums: 8,90 euros/mostra.
3.14. Altres: 7,40 euros/mostra.
4. Anàlisis virològiques.
4.1. Aïllament víric: 30,95 euros/mostra.
4.2. Determinació in vivo: 217,60 euros/mostra.
5. Anàlisis histopatològiques: 37 euros/mostra.
6. Per les anàlisis de laboratori per a la determinació de paràsits dels vegetals: 

18,40 euros/mostra.
7. Enzimimmunoassaig/PCR: 29,45 euros/mostra.
8. Anàlisi per veriicar l’estat sanitari de material vegetal a l’efecte de fer-ne la 

certiicació: 34,75 euros/mostra.

CAPÍTOL V. Taxa per la veriicació del compliment de les bones pràctiques de 
laboratori (BPL) d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes 
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agroalimentaris i de la inspecció per a la veriicació del compliment de les bones 
pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb productes 
agroalimentaris

Article 4.5-1. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei del Laboratori 

Agroalimentari dels serveis i les actuacions inherents a la inspecció per a la veriicació 
del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un laboratori que fa 
estudis no clínics sobre productes agroalimentaris, amb la inalitat de determinar-ne 
els efectes en els éssers humans, els animals i el medi ambient, l’atorgament, si escau, 
de la certiicació de conformitat i la inscripció d’aquests laboratoris en el registre 
corresponent, i també la realització de les inspeccions periòdiques pertinents.

2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei del 
Laboratori Agroalimentari dels serveis i les actuacions inherents a la veriicació 
d’un estudi no clínic sobre un producte agroalimentari a i de determinar si s’hi 
han seguit els principis de bones pràctiques de laboratori, i també la inscripció de 
l’estudi efectuat al registre corresponent.

Article 4.5-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l’obtenció de la 

certiicació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) i, per tant, la 
inclusió del laboratori en el programa de veriicació del compliment de BPL, esta-
blert pel Servei del Laboratori Agroalimentari, i els laboratoris que hagin promogut 
l’elaboració de l’estudi que s’ha de veriicar.

Article 4.5-3. Acreditació.
1. En la veriicació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) 

d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris:
a) La taxa s’acredita en el moment que s’inicia la prestació del servei. L’obligació 

del pagament sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud d’obtenció 
de la certiicació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori al Servei del 
Laboratori Agroalimentari i la incorporació del laboratori al programa de veriica-
ció del compliment del BPL establert. El nombre de dies que es programi per dur 
a terme la inspecció han d’estar en funció de les dimensions del laboratori i també 
del tipus i la varietat d’estudis que s’hi facin.

b) El pagament de la taxa es fracciona mitjançant l’emissió de dues liqui-
dacions, la primera de les quals es refereix a la inscripció del laboratori en 
el programa de veriicació de compliment de BPL i s’ha de fer efectiva en el 
moment en què se’n presenti la sol·licitud; la segona liquidació es refereix a la 
realització de la inspecció, i se n’ha de fer efectiu el pagament abans del dia en 
què s’hagi programat l’inici d’aquesta inspecció, per la qual cosa l’import queda 
provisionalment ixat en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre 
de dies programats.

2. En la inspecció per a la veriicació del compliment de les bones pràctiques de 
laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics, la taxa s’acredita amb la prestació del 
servei. L’obligació del pagament sorgeix des del moment en què el subjecte passiu 
presenta la sol·licitud per a la realització d’aquesta veriicació al Servei del Labo-
ratori Agroalimentari o quan aquesta veriicació és sol·licitada per una autoritat 
reguladora davant la qual s’ha presentat aquest estudi, que forma part del dossier 
de registre d’un producte agroalimentari. La taxa s’ha de fer efectiva abans del dia 
programat per a l’inici de la inspecció per a la veriicació de l’estudi.

Article 4.5-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. En la veriicació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) 

d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris:
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1.1. Inscripció del laboratori en el registre de laboratoris inclosos en el programa 
de veriicació del compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL) i visita de 
preinscripció: 266,15 euros.

1.2. Inspecció del laboratori per a veriicar el compliment de les bones pràctiques 
de laboratori (BPL), per inspector i dia: 436,55 euros.

1.3. Inspeccions ulteriors periòdiques, per avaluar el compliment de les bones 
pràctiques de laboratori (BPL), per inspector i dia: 436,55 euros.

2. En la inspecció per a la veriicació del compliment de les bones pràctiques 
de laboratori en la realització d’estudis no clínics amb productes agroalimentaris, 
per a la inspecció, per l’atorgament de la certiicació d’avaluació de conformitat 
i la inscripció de l’estudi efectuat en el registre corresponent, per inspector i dia: 
436,55 euros.

CAPÍTOL VI. Taxa per l’expedició de certiicacions oicials per l’Institut Català de 
la Vinya i el Vi (INCAVI)

Article 4.6-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen 

a l’article 4.6-4.

Article 4.6-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de 

les quals es concedeix el certiicat oicial.

Article 4.6-3. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 4.6-4. Quota.
La quota per dret a certiicació oicial és de 4,55 euros.

CAPÍTOL VII. Taxa per productes emparats

Article 4.7-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa per productes emparats la prestació dels 

serveis de supervisió necessaris que acreditin el compliment del sistema de control 
establert en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny, sobre producció 
i etiquetatge dels productes ecològics.

Article 4.7-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de 

les quals es presten els serveis a què fa referència l’article 4.7-1.

Article 4.7-3. Acreditació.
La taxa per producte emparat s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius 

del fet imposable, però el pagament pot ser exigit el 30 de juny de cada any i és 
exigible anualment. El pagament es pot fer efectiu fraccionadament, d’acord amb 
les condicions que es determinin per via reglamentària.

Article 4.7-4. Quota.
La quota de la taxa per producte emparat es calcula segons el sistema següent:
1. S’estableix una taxa base de 331,10 euros per als operadors productors (agricul-

tors i ramaders). A partir d’aquesta taxa base s’apliquen els coeicients següents:
a) Mida de l’explotació:
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Si la mida de l’explotació és inferior a 10 hectàrees, s’aplica un coeicient multi-
plicador de 0,40 sobre la taxa base.

Si la mida de l’explotació és d’entre 10 i 50 hectàrees, s’aplica un coeicient mul-
tiplicador de 0,55 sobre la taxa base.

Si la mida de l’explotació és d’entre 51 i 200 hectàrees, s’aplica un coeicient 
multiplicador de 0,75 sobre la taxa base.

Si la mida de l’explotació és superior a 200 hectàrees, s’aplica un coeicient mul-
tiplicador d’1 sobre la taxa base.

b) Tipus d’explotació:
Si l’explotació agrícola és únicament productora vegetal, s’aplica un coeicient 

multiplicador d’1 sobre el resultat de la taxa base pel coeicient de la mida de l’ex-
plotació.

Si l’explotació agrícola és productora vegetal i importadora, s’aplica un coei-
cient multiplicador d’1,2 sobre el resultat de la taxa base pel coeicient de la mida 
de l’explotació.

Si l’explotació agrícola és també producció ramadera, s’aplica un coeicient 
multiplicador d’1,2 sobre el resultat de la taxa base pel coeicient de la mida de 
l’explotació.

Si l’explotació agrícola és productora vegetal i elaboradora, s’aplica un coeicient 
multiplicador d’1,4 sobre el resultat de la taxa base pel coeicient de la mida de 
l’explotació.

Si l’explotació agrícola és productora vegetal, elaboradora i importadora, s’aplica 
un coeicient multiplicador d’1,4 sobre el resultat de la taxa base pel coeicient de 
la mida de l’explotació.

Si l’explotació agrícola és també producció ramadera i comercialitzadora, s’aplica 
un coeicient multiplicador d’1,3 sobre el resultat de la taxa base pel coeicient de 
la mida de l’explotació.

Si l’explotació agrícola és també producció ramadera i elaboradora, s’aplica un 
coeicient multiplicador d’1,5 sobre el resultat de la taxa base pel coeicient de la 
mida de l’explotació.

Per qualsevol altre tipus d’explotació agrícola diferent de les esmentades ante-
riorment s’aplica un coeicient multiplicador d’1,2 sobre el resultat de la taxa base 
pel coeicient de la mida de l’explotació.

c) Producció mixta (ecològica i convencional) o exclusiva:
En el cas de l’obtenció de productes únicament ecològics dins de la mateixa ex-

plotació o dependència el coeicient multiplicador és d’1 sobre el total del concepte 
anterior.

En el cas de la obtenció de productes ecològics i convencionals dins de la matei-
xa explotació o dependència el coeicient multiplicador és d’1,2 sobre el total del 
concepte anterior.

d) Volum de la producció:
Si el volum de facturació anual per la venda de producte no supera o és igual 

a 12.000 euros, el factor multiplicador és de 0,65 sobre el total del concepte 
anterior.

Si el volum de facturació anual per la venda de producte supera els 12.000 euros, 
el factor multiplicador és d’1 sobre el total del concepte anterior.

2. Pel que fa a la resta d’operadors (empreses elaboradores, empreses importadores 
de països tercers i empreses de comercialització) s’estableix una taxa base de 431,10 
euros. A partir d’aquesta taxa base s’apliquen els coeicients següents:

a) Mida de la indústria:
Si el nombre de productes certiicats és inferior a 10 productes, s’aplica un coe-

icient sumador de 60 euros sobre la taxa base.
Si el nombre de productes certiicats és d’entre 10 i 20 productes, s’aplica un 

coeicient sumador de 120 euros sobre la taxa base.
Si el nombre de productes certiicats és d’entre 21 i 50 productes, s’aplica un 

coeicient sumador de 225 euros sobre la taxa base.
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Si el nombre de productes certiicats és d’entre 51 i 100 productes, s’aplica un 
coeicient sumador de 350 euros sobre la taxa base.

Si el nombre de productes certiicats és d’entre 101 i 350 productes, s’aplica un 
coeicient sumador de 500 euros sobre la taxa base.

Si el nombre de productes certiicats és d’entre 351 i 500 productes, s’aplica un 
coeicient sumador de 650 euros sobre la taxa base.

Si el nombre de productes certiicats és superior a 500 productes, s’aplica un 
coeicient sumador de 750 euros sobre la taxa base.

b) Tipus d’indústria:
Si la indústria és únicament elaboradora, s’aplica un coeicient multiplicador d’1 

sobre el resultat de la taxa base més el coeicient de la mida de la indústria.
Si la indústria és únicament comercialitzadora, s’aplica un coeicient multi-

plicador de 0,8 sobre el resultat de la taxa base més el coeicient de la mida de 
la indústria.

Si la indústria és únicament importadora, s’aplica un coeicient multiplicador de 
0,8 sobre el resultat de la taxa base més el coeicient de la mida de la indústria.

Si la indústria és elaboradora i comercialitzadora, s’aplica un coeicient multi-
plicador d’1,2 sobre el resultat de la taxa base més el coeicient de la mida de la 
indústria.

Si la indústria és elaboradora i importadora, s’aplica un coeicient multiplicador 
d’1,2 sobre el resultat de la taxa base més el coeicient de la mida de la indústria.

Si la indústria és importadora i comercialitzadora, s’aplica un coeicient mul-
tiplicador d’1 sobre el resultat de la taxa base més el coeicient de la mida de la 
indústria.

Si la indústria és elaboradora, importadora i comercialitzadora, s’aplica un co-
eicient multiplicador d’1,4 sobre el resultat de la taxa base més el coeicient de la 
mida de la indústria.

Per qualsevol altre tipus d’indústria diferent de les esmentades anteriorment 
s’aplica un coeicient multiplicador d’1,2 sobre el resultat de la taxa base pel coei-
cient de la mida de la indústria.

c) Elaboració mixta (ecològica i convencional) o exclusiva:
En el cas de la venda de productes únicament ecològics el coeicient multiplicador 

és d’1 sobre el total del concepte anterior.
En el cas de la venda de productes ecològics i convencionals el coeicient multi-

plicador és d’1,2 sobre el total del concepte anterior.
d) Volum de facturació anual de productes ecològics certiicats:
Si el volum no supera els 40.000 euros, el factor multiplicador és de 0,25 sobre 

el concepte anterior.
Si el volum està comprès entre els 40.001 euros i els 100.000 euros, el factor 

multiplicador és de 0,75 sobre el concepte anterior.
Si el volum està comprès entre els 100.001 euros i els 250.000 euros, el factor 

multiplicador és d’1,5 sobre el concepte anterior.
Si el volum està comprès entre els 250.001 euros i els 500.000 euros, el factor 

multiplicador és de 2,5 sobre el concepte anterior.
Si el volum està comprès entre els 500.001 euros i 1.000.000 d’euros, el factor 

multiplicador és de 5 sobre el concepte anterior.
Si el volum supera 1.000.000 d’euros, el factor multiplicador és de 8 sobre el 

concepte anterior.

CAPÍTOL VIII. Taxes del Consell Català de la Producció Integrada

Article 4.8-1. Fet imposable.
1. Són taxes del Consell Català de Producció Integrada les següents:
a) Taxa per inscripció i certiicació de dades dels registres.
b) Taxa per productes emparats.
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2. Constitueixen els fets imposables de la taxa establerta per l’apartat 1 a:
a) La inscripció o l’ampliació de inques, indústries i empreses importadores en 

els registres establerts per la normativa vigent.
b) L’emissió de la certiicació de l’actualització anual de caràcter obligatori de 

les dades relatives a les inques, les indústries i les empreses importadores inscrites 
en els registres establerts per la normativa vigent.

3. Constitueix el fet imposable de la taxa establerta per l’apartat 1 b la prestació 
dels serveis de supervisió necessaris que acreditin el compliment del sistema de 
control dels processos de producció, elaboració, conservació, emmagatzematge, 
envasament, transformació, comercialització i importació dels productes em-
parats.

Article 4.8-2. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa establerta per l’apartat 1 a de l’article 4.8-1, 

les persones següents:
a) En la inscripció o l’ampliació de inques, indústries i empreses importadores 

en els registres, les persones físiques o jurídiques que en sol·licitin la inscripció.
b) En l’emissió de la certiicació de l’actualització anual, les persones físiques 

o jurídiques que estiguin obligades a l’actualització anual de dades en funció de la 
inscripció en els registres del Consell.

2. Són subjectes passius de la taxa establerta per l’apartat 1 b de l’article 4.8-
1, les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es presten els serveis 
corresponents.

Article 4.8-3. Acreditació.
1. La taxa establerta per l’apartat 1 a de l’article 4.8-1 s’acredita en el moment 

en què la persona interessada sol·licita la inscripció o el certiicat d’actualització 
de dades, però pot ser exigida la justiicació de l’ingrés de la taxa en el moment de 
la presentació de la sol·licitud.

2. La taxa establerta per l’apartat 1 b de l’article 4.8-1 s’acredita en el moment de 
la prestació del servei i és exigible anualment. No obstant això, es pot fer efectiva 
trimestralment, d’acord amb les condicions que es determinin per reglament.

Article 4.8-4. Quota.
1. La quota de la taxa establerta en l’apartat 1 a de l’article 4.8-1 és:
1. Per inscripció en els registres:
1.1. Per als operadors productors, per hectàrea inscrita i per una sola vegada: 

14,20 euros.
1.2. Per als operadors elaboradors o importadors.
1.2.1. Fins a 200.000 kg de volum de producte comercialitzat sota producció 

integrada: 14,20 euros.
1.2.2. Per a quantitats superiors a 200.000 kg: 28,20 euros.
1.3 Per l’emissió del certiicat d’actualització de dades: 7,10 euros anuals per 

a tots els operadors.
2. Quota de la taxa per productes emparats.
2.1. Per als operadors productors:
2.1.1. Secà, per hectàrea, anualment: 18,45 euros.
2.1.2. Regadiu, per hectàrea, anualment: 21,95 euros.
2.2 Per als operadors productors-elaboradors, elaboradors o importadors:
2.2.1. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció 

agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat no superi els 
200.000 kg anuals, anualment: 210,85 euros.

2.2.2. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció 
agrària integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencional, 
quan el volum de producte envasat no superi els 200.000 kg anuals, anualment: 
234,30 euros.
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2.2.3. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció 
agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat superi els 
200.000 kg anuals, anualment: 644,15 euros.

2.2.4. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció 
agrària integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencio-
nal, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 kg anuals, anualment: 
702,70 euros.

Article 4.8-5. Afectació.
Les taxes del Consell tenen caràcter inalista, per la qual cosa, d’acord amb el 

que estableix l’article 1.1-3 d’aquesta Llei, els ingressos derivats de les mateixes 
resten afectats al inançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de 
la Producció Integrada.

CAPÍTOL IX. Taxa per la inscripció, la certiicació de les dades i l’ampliació en el 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Article 4.9-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció, la certiicació de les dades 

o l’ampliació de inques, indústries, empreses importadores i comercialitzadores 
en els registres establerts per la normativa vigent.

Article 4.9-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·licitin 

els serveis corresponents a què fa referència l’article 4.9-1.

Article 4.9-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què la persona interessada sol·licita el servei, 

però pot ser exigida la justiicació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presen-
tació de la sol·licitud.

Article 4.9-4. Quota.
La quota de la taxa establerta en aquest capítol és:
1. Per inscripció en els registres: 170,60 euros.
2. Per l’emissió del certiicat anual d’actualització de les dades: 170,60 euros.
3. Per l’ampliació de inques, indústries, empreses importadores i comercialit-

zadores: 54,75 euros.

TÍTOL V. Aigua

CAPÍTOL I. Taxes de l’Agència Catalana de l’Aigua

Article 5.1-1. 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 ha de dur a terme 

l’Agència Catalana de l’Aigua en les tramitacions d’oici o a instància de part relatives 
a les autoritzacions, concessions o altres títols que habiliten per a la utilització o 
l’aproitament del domini públic hidràulic i la seva zona de policia o del domini públic 
maritimoterrestre, o dels sistemes de sanejament públics, inclosa la seva inscripció 
al registre oicial corresponent, ja sigui com a conseqüència de disposicions norma-
tives en vigor o bé derivades de les concessions o les autoritzacions ja atorgades, 
o l’emissió d’altres informes o respostes a peticions d’informació o consultes que 
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no generin cap resolució i també les que donen lloc a la incoació d’un procediment 
d’oici per determinar o comprovar el tipus aplicable del cànon de l’aigua.

Article 5.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius:
a) En el cas d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada a instància de part, 

les persones físiques o jurídiques que la sol·liciten.
b) En el cas d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada d’oici, les persones 

físiques o jurídiques a qui afecta la prestació del servei.

Article 5.1-3. Exempcions.
a) Els organismes, les entitats i les empreses públiques integrats en l’estructura 

de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels municipis, de les comarques i d’altres 
ens públics territorials o institucionals, incloses les corporacions de dret públic, 
resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència 
l’article 5.1-1 si presenten la sol·licitud del servei gravat en el marc de la prestació 
d’un servei públic.

b) Resten exemptes de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa 
referència l’article 5.1-1 les persones jurídiques sense ànim de lucre que estiguin 
acreditades davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i que tinguin 
entre les inalitats dels seus estatuts la protecció del medi ambient en general o 
d’algun dels seus elements en particular i desenvolupin llur activitat en l’àmbit 
territorial afectat per les actuacions administratives que exerceix l’Agència Ca-
talana de l’Aigua.

c) Resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa 
referència l’article 5.1-1 els particulars que sol·licitin autorització per a treballs fo-
restals en zona de domini públic hidràulic, sempre que la sol·licitud del servei que 
és gravat es presenti en relació amb actuacions que, a criteri de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, permetin millorar l’estat ambiental de la zona i ordenar hidràulicament 
aquest àmbit luvial.

d) Els procediments de revisió de concessions, de renúncia de concessions i 
autoritzacions, de revocació d’autoritzacions i de constitució de comunitats d’usu-
aris resten exempts de taxa. Així mateix, resten exempts de taxa els procediments 
de declaració de caducitat de concessions, llevat que es sol·liciti la rehabilitació 
de la concessió, cas en què s’aplica la quota que correspongui d’acord amb el que 
estableixen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1 de l’article 5.1-5.

e) Resta exempt de taxa el procediment d’autorització de manteniment o neteja 
de lleres instat per particulars en domini públic hidràulic i zona de policia i sempre 
que no existeixi un aproitament de materials resultants en beneici propi.

Article 5.1-4. Acreditació i exigibilitat.
1. La taxa s’acredita amb la prestació del servei.
2. En el cas d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada a instància de part la 

quota de la taxa és exigible en el moment de la inalització del procediment. S’exigeix 
només el 50% de l’import de la taxa en els casos en què els informes de viabilitat dels 
projectes condueixen a la denegació de la sol·licitud sense exhaurir el procediment 
administratiu i en els casos de desistiment o caducitat de la instància.

3. En el cas d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada d’oici, en el marc 
del procés de determinació i comprovació del cànon de l’aigua, la quota de la taxa 
és exigible en el moment que estiguin determinats tots els elements del tribut.

Article 5.1-5. Quota.
1. La quota de la taxa en els procediments relatius al domini públic hidràulic, 

maritimoterrestre o els sistemes de sanejament públic és la següent:
a) Concessions per a l’aproitament privatiu d’un cabal superior a 200.001 m³/any: 

3.570 euros.
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b) Concessions per a l’aproitament privatiu d’un cabal entre 100.001 m³/any i 
200.000 m³/any: 3.060 euros.

c) Concessions per a l’aproitament privatiu d’un cabal entre 50.001 m³/any i 
100.000 m³/any: 2.040 euros.

d) Concessions per a l’aproitament privatiu d’un cabal entre 25.001 m³/any i 
50.000 m³/any: 1.530 euros.

e) Concessions per a l’aproitament privatiu d’un cabal entre 10.001 m³/any i 
25.000 m³/any: 1.020 euros.

f) Concessions per a l’aproitament privatiu d’un cabal ins a 10.000 m³/any: 
510 euros.

g) Modiicació de característiques de concessions que comportin un augment de 
cabal concessional o un canvi de punt de captació o derivació: 510 euros.

h) Modiicació de característiques de concessions no incloses en l’epígraf pre-
cedent: 357 euros.

i) Inscripció o autorització de la transmissió de concessions: 153 euros.
j) Autoritzacions o permisos d’abocaments d’aigües residuals procedents de 

polígons industrials o d’altres agrupacions d’abocaments industrials: 2.040 euros.
k) Autoritzacions d’abocaments al domini públic maritimoterrestre: 1.530 

euros.
l) Autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals in-

dustrials i autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals 
de caràcter sanitari amb un cabal igual o superior a 6.000 m³/any: 1.020 euros.

m) Autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals de 
caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000 m³/any i autoritzacions d’abocaments 
amb connexió a un sistema públic de sanejament: 510 euros.

n) Autoritzacions d’abocament a sistema de sanejament per mitjà de camió 
cisterna: 255 euros.

o) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives 
relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aproitament econòmic, 
amb un pressupost superior a 300.001 euros: 10.404 euros.

p) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives 
relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aproitament econòmic, 
amb un pressupost entre 100.001 euros i 300.000 euros: 6.936 euros.

q) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives 
relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aproitament econòmic, 
amb un pressupost entre 30.001 euros i 100.000 euros: 2.254,20 euros.

r) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives 
relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aproitament econòmic, 
amb un pressupost entre 10.001 euros i 30.000 euros: 663 euros.

s) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives 
relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aproitament econòmic, 
amb un pressupost igual o inferior a 10.000 euros: 173,40 euros.

t) Autoritzacions d’obres, instal·lacions o activitats extractives en zona de poli-
cia, en funció de la zona ocupada: 1,55 euros/m² ocupat en zona de policia, llevat 
que es tracti d’instal·lacions d’explotacions ramaderes ja existents o modiicacions 
agrícoles del relleu del terreny, on la quota de la taxa és de 173,40 euros. Si es tracta 
de tanques, murs i altres construccions lineals en zona de policia, la quota de la 
taxa és de 61,20 euros.

u) Autoritzacions d’encreuament aeri sobre el domini públic hidràulic: 306 
euros.

v) Autoritzacions per a la derivació temporal de cabals: 612 euros.
w) Autoritzacions d’aproitaments privatius per disposició legal: 306 euros.
x) Autoritzacions de navegació en el domini públic hidràulic: 102 euros.
y) 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 trami-
tacions esmentades. En aquests casos, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de formular 
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un pressupost provisional a l’efecte de l’acreditació de la taxa, a reserves del cost 
que resulti de la tramitació del procediment.

z) Per altres procediments relatius al domini públic hidràulic, la zona de policia 
corresponent, el domini públic maritimoterrestre o els sistemes de sanejament no 
compresos en els apartats anteriors la quota de la taxa és de 663 euros.

En el cas de sol·licituds simultànies de concessió i autorització d’abocament, 
els coeicients a què fan referència les lletres a, b, c, d, e, f, g i h es redueixen d’un 
25%.

La quota dels procediments de modiicació, novació, renovació o revisió d’auto-
ritzacions és l’equivalent al 50% de l’import establert per l’apartat 1. En el cas de 
transmissió d’autoritzacions la quota és l’equivalent al 20% de l’import establert 
per l’apartat 1.

2. La quota de la taxa en els supòsits d’emissió d’informes o peticions diverses 
d’informació és la següent:

a) Emissió d’informes:
a.1. Amb caràcter general: 61,20 euros.
a.2. Si comporta l’anàlisi d’estudis d’inundabilitat: 204 euros.
a.3. Si els informes s’emeten en el marc de la legislació urbanística aplicable: 

510 euros.
a.4. Si els informes s’emeten en actuacions urbanístiques per aprovar projectes 

d’actuacions especíiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, en el marc legal 
determinat per l’article 48.1.e del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 61,20 euros.

b) Respostes a peticions d’informació:
b.1. Si la petició d’informació es refereix a memòries: 30,60 euros. Tanmateix, 

si afecta també apèndixs o annexos, és de 61,20 euros.
b.2. Si la petició es refereix a models matemàtics les quotes es regeixen per les 

taules següents:
Modelització hidrològica
Cursos luvials en què s’ha fet una planiicació de l’espai luvial (PEF) i estan 

normalitzats els cabals: 1.224 euros.
Cursos luvials en què s’ha fet una planiicació de l’espai luvial (PEF) i no estan 

normalitzats els cabals: 102 euros.
Cursos luvials en què es disposa d’informació regional: 61,20 euros.
Cursos luvials en què es disposa d’informació d’estudi de detall: 306 euros.
Modelització hidràulica
Cursos luvials en què s’ha fet una planiicació de l’espai luvial (PEF) i una 

actuació prevista dins el sistema hídric (SH): 612 euros.
Cursos luvials en què s’ha fet una planiicació de l’espai luvial (PEF) i una 

actuació prevista fora del sistema hídric (SH): 102 euros.
Cursos luvials en què es disposa d’informació regional: 61,20 euros.
Cursos luvials en què es disposa d’informació d’estudi de detall: 306 euros.
PEF (planiicació de l’espai luvial): estudi relatiu al tractament integral dels 

aspectes hidrològics, hidràulics, geomorfològics i ambientals.
SH (sistema hídric): zona de l’espai luvial necessària per a preservar el règim de 

corrents en cas d’avinguda ja que és una zona amb elevat risc d’inundacions.
3. En els casos d’emissió de certiicats del registre d’aigües o del cens d’aboca-

ments la quota de la taxa és de 51 euros.
4. En els casos de determinació d’oici 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): 89,55 

euros.
b) Aixecament d’acta d’una inspecció de llarga durada (més de dues hores): 

301,25 euros.
c) Analítica bàsica (MES, DQO decantada, DQO no decantada, SOL, CL, pH): 

79,95 euros.
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d) Analítica de matèries en suspensió (MES): 20,70 euros/unitat.
e) Analítica de DQO decantada: 20,70 euros/unitat.
f) Analítica de DQO no decantada: 20,70 euros/unitat.
g) Analítica de sals solubles (SOL): 20,70 euros/unitat.
h) Analítica per cada paràmetre complementari: 20,70 euros/unitat.
i) Analítica de nutrients: 48,20 euros/unitat.
j) Analítica de nitrogen Kj (orgànic i amoniacal): 24,15 euros/unitat.
k) Analítica de fòsfor total: 24,15 euros/unitat.
l) Analítica de matèries inhibidores: 65,95 euros/unitat.
m) Determinació de dissolvents per cromatograia: 132,20 euros/unitat.
n) Analítica de carboni orgànic total (TOC): 36,75 euros/unitat.
o) Analítica d’AOX: 110,25 euros/unitat.

TÍTOL VI. Assegurances i matèria inancera, estadística i tributària

CAPÍTOL I. Taxa per l’expedició del diploma de mediador o mediadora 
d’assegurances titulat

Article 6.1-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa la formalització de l’expedient i l’expe-

dició del diploma de mediador o mediadora d’assegurances titulat.

Article 6.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones que sol·liciten l’inici de l’expedient.

Article 6.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicia 

l’expedient.

Article 6.1-4. Quota.
La quota de la taxa és de 29,45 euros.

Article 6.1-5. Afectació de la taxa.
De conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa 

resten afectats al inançament del cost del servei prestat per la Direcció General de 
Política Financera i Assegurances.

CAPÍTOL II. Taxa per la veriicació prèvia a l’admissió de valors a negociació 
exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya

Article 6.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la veriicació del compliment dels requisits 

necessaris per a l’admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de 
valors situats a Catalunya.

Article 6.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les societats que sol·liciten la veriicació del compliment 

dels requisits necessaris per a l’admissió de valors a negociació exclusivament als 
mercats de valors situats a Catalunya.

Article 6.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què el Departament d’Economia i Finances 

fa la veriicació prèvia del fullet d’admissió i dóna per complerts tots els requisits 
necessaris per a l’admissió dels valors a negociació.
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Article 6.2.4. Base imposable.
1. La base imposable és el valor nominal de l’emissió a què es refereix el fullet 

informatiu corresponent. En cas de modiicació de valors en circulació per incre-
ment de llur valor nominal, la base imposable és l’import de l’increment del valor 
nominal de les emissions, com a conseqüència de la modiicació, en la data de la 
veriicació corresponent.

2. En el cas de societats d’inversió de capital variable, la base imposable és el 
valor nominal del capital en circulació en la data de la veriicació corresponent. En 
el cas de veriicacions prèvies a l’admissió a negociació de valors emesos com a 
conseqüència d’ampliacions de llur capital estatutari màxim, la base imposable és 
la diferència entre el capital en circulació en el moment de la veriicació i el capital 
en circulació en el moment de l’última veriicació efectuada.

Article 6.2-5. Quota.
1. La quota de la taxa es determina aplicant a la base imposable el barem se-

güent:
a) Fullets d’admissió a negociació als mercats de valors situats a Catalunya 

amb un termini inal d’amortització o venciment superior a divuit mesos: 0,03 
per 1.000.

b) Fullets d’admissió a negociació als mercats de valors situats a Catalunya amb 
un termini inal d’amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: 0,01 
per 1.000.

2. Si la quota que resulta d’aplicar el tipus de gravamen és superior a 20.808 euros, 
en el cas d’emissions de renda variable, o de 9.363,60 euros, en el cas de valors de 
renda ixa, s’ha d’aplicar una quota ixa màxima de 20.808 euros i 9.363,60 euros, 
respectivament.

CAPÍTOL III. Taxa per la veriicació prèvia a l’emissió de valors que seran 
admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a 
Catalunya

Article 6.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la veriicació del compliment dels requisits 

necessaris per a l’emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament 
als mercats de valors situats a Catalunya.

Article 6.3-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les societats que sol·liciten la veriicació dels requisits 

necessaris per a l’emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament 
als mercats de valors situats a Catalunya.

Article 6.3-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què el Departament d’Economia i Finances 

en fa la veriicació i dóna per complerts tots els requisits necessaris per a l’emissió 
dels valors.

Article 6.3-4. Base imposable.
1. La base imposable és el valor nominal de l’emissió a què es refereix el fullet 

informatiu corresponent. En cas de modiicació de valors en circulació per incre-
ment de llur valor nominal, la base imposable és l’import de l’increment del valor 
nominal de les emissions, com a conseqüència de la modiicació, en la data de la 
veriicació corresponent.

2. En el cas de fullets d’ofertes públiques de venda, la base imposable és el valor 
efectiu de l’oferta corresponent.
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Article 6.3-5. Quota.
1. La quota de la taxa es determina multiplicant a la base imposable el tipus 

de gravamen següent, segons les característiques de l’emissió o oferta pública de 
venda:

a) Fullets d’emissió o fullets d’ofertes públiques de venda de valors amb un termini 
inal d’amortització o venciment superior a divuit mesos, i fullets presentats com a 
conseqüència de modiicacions de valors en circulació que suposen un increment 
del seu valor nominal: 0,14 per 1.000.

b) Fullets d’emissió o fullets d’ofertes públiques de venda de valors amb un 
termini inal d’amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: 0,04 
per 1.000.

2. Si la quota que resulta d’aplicar el tipus de gravamen és superior a 67.683,25 
euros, en el cas d’emissions de renda variable, o de 40.609,95 euros, en el cas de 
valors de renda ixa, s’ha d’aplicar una quota ixa màxima de 67.683,25 euros i 
40.609,95 euros, respectivament.

3. Per als fullets presentats com a conseqüència de la modiicació de valors en 
circulació que suposen una disminució del valor nominal d’aquests, suplements 
o modiicacions de fullets d’emissió registrats que no afecten el valor nominal de 
l’emissió o emissions, excepte fullets incomplets: 158,10 euros.

CAPÍTOL IV. Taxa per l’expedició de certiicacions oicials de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya

Article 6.4-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició de certiicacions oicials sobre 

resultats estadístics, en els termes establerts per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya.

Article 6.4-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques dels sectors 

públics o privats que sol·liciten la certiicació.

Article 6.4-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de produir-se el fet imposable, quan l’Institut 

d’Estadística emet la certiicació sol·licitada i el sol·licitant la rep.

Article 6.4-4. Quota.
La quota de la taxa es determina per la suma dels imports dels dos barems se-

güents:
1. Barem ix (per certiicació): 5,50 euros.
2. Barem variable:
2.1. Per pàgina de resultats estadístics (suport paper): 0,15 euros.
2.2. Per Kbyte referit a resultats estadístics (suport magnètic): 0,05 euros.
A la quantitat resultant de l’apartat 2.2, s’hi sumen les quantitats següents segons 

el tipus de suport:
2.2.1. CD: 0,55 euros/unitat.
2.2.2 Cartutx de cinta magnètica (8 mm d’amplada): 11,90 euros/unitat.
2.2.3 Cartutx de cinta magnètica (90 m llargada/4 mm amplada): 11,55 euros/

unitat.
2.2.4 Cinta rodet:
De 1.200 peus: 14,50 euros/unitat.
De 2.400 peus: 19,20 euros/unitat.
De 3.600 peus: 28,15 euros/unitat.
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Article 6.4-5. Afectació de la taxa.
De conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la 

taxa resten afectats al inançament del cost del servei prestat per l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya.

CAPÍTOL V. Taxa per la realització de valoracions prèvies en l’àmbit dels tributs 
que gestiona la Generalitat de Catalunya

Article 6.5-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per les delegacions territorials 

de l’Agència Tributària de Catalunya, de la valoració de rendes, productes, béns, 
despeses i altres elements del fet imposable a sol·licitud de la persona interessada 
amb caràcter previ a la realització del fet imposable corresponent, en l’àmbit de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost 
sobre successions i donacions.

Article 6.5-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que sol·licita la realització 

de la valoració o en interès de la qual es fa aquesta activitat.

Article 6.5-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la realització de la valoració. Tanmateix, i en els termes que 

s’estableixin per reglament, pot exigir-se’n el pagament en el moment de presentar 
la sol·licitud de la valoració i com a condició prèvia per a admetre-la a tràmit.

Article 6.5-4. Quota.
La quota de la taxa es ixa en 369,50 euros per cada bé valorat. Si la sol·licitud 

de valoració comporta valorar una pluralitat de béns, s’ha d’exigir, a més, la quota 
corresponent a la valoració de cadascun dels béns.

TÍTOL VII. Comerç

CAPÍTOL I. Taxa per la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat per 
a grans establiments comercials

Article 7.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació, per qualsevol dels procedi-

ments ordinaris, d’expedients de sol·licitud de llicència comercial de la Generalitat 
per l’obertura, l’ampliació, el canvi d’activitat, el trasllat o qualsevol altre supòsit 
tramitat pel procediment ordinari per als quals la llei pertinent determini la subjecció 
a la llicència comercial de la Generalitat.

Article 7.1-2. Exempcions.
Resten exemptes del pagament de la taxa les sol·licituds de llicència comercial 

de la Generalitat tramitades pel procediment abreujat.

Article 7.1-3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

la llicència comercial.

Article 7.1-4. Acreditació.
1. La taxa s’acredita en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència co-

mercial. Atesa la possibilitat de desistiment del sol·licitant abans, durant o després 
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de l’estudi de l’expedient per a l’atorgament de la llicència, la taxa es fracciona en 
dos pagaments:

a) El 65% en el moment de presentar la sol·licitud, juntament amb la resta de 
documentació que s’estableix per reglament, pel procediment d’autoliquidació.

b) El 35% una vegada inalitzat l’estudi de l’expedient abans de la proposta de 
resolució per a l’atorgament o no de la llicència comercial, pel procediment de 
notiicació de la liquidació.

2. La no-liquidació de la taxa té les conseqüències següents:
La no-acreditació del pagament del 65% en el moment de la sol·licitud té els ma-

teixos efectes que la manca de qualsevol altra documentació preceptiva necessària 
per a iniciar la tramitació de l’expedient.

La no-liquidació del pagament del 35% en el termini de quinze dies a comptar 
de la recepció de la corresponent notiicació dóna lloc a la caducitat de l’expedient 
per a l’atorgament de la llicència comercial de la Generalitat.

3. En els casos en què no es dicti resolució expressa en el termini legalment 
establert, la persona interessada, amb la sol·licitud prèvia corresponent, té dret a la 
devolució de l’import pagat.

Article 7.1-5. Base imposable i tipus de gravamen.
Constitueix la base imposable la superfície de venda total dels establiments, quan 

es tracti d’un nou establiment comercial, d’un trasllat o d’un canvi d’activitat, i només 
la superfície de venda afegida quan es tracti d’una ampliació. El tipus de gravamen 
s’estableix en 3,60 euros per metre quadrat de superfície de venda.

Article 7.1-6. Afectació.
Els ingressos procedents de la recaptació de les taxes per la tramitació de la lli-

cència comercial de la Generalitat s’afecten al inançament, l’ampliació i la millora 
dels serveis que tinguin assignades les tasques de vetllar pel compliment del que 
estableix la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials i normes 
reglamentàries que la despleguin, inclòs el Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials.

CAPÍTOL II. Taxa per la tramitació d’expedients de sol·licitud d’informe sobre el 
grau d’implantació de les empreses de distribució comercial

Article 7.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’investigació i 

tramitació de l’expedient de sol·licitud d’informe sobre el grau d’implantació

Article 7.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

l’informe.

Article 7.2-3. Acreditació.
1. La taxa s’acredita en el moment de presentar la sol·licitud d’informe sobre el 

grau d’implantació, juntament amb la resta de documentació que s’estableixi per 
reglament, pel procediment d’autoliquidació.

2. La no-liquidació de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud té 
els mateixos efectes que la manca de presentació de qualsevol altra documentació 
preceptiva necessària per a iniciar la tramitació de l’expedient.

Article 7.2-4. Base imposable i tipus de gravamen.
Constitueix la base imposable la superfície de venda total inal dels establiments 

que requereixin aquest informe, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’equi-
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paments comercials. El tipus de gravamen s’estableix en 0,90 euros/metre quadrat 
de superfície de venda.

Article 7.2-5. Afectació.
Els ingressos procedents de la recaptació de les taxes per la tramitació dels in-

formes sobre el grau d’implantació s’afecten al inançament, l’ampliació i la millora 
dels serveis que tinguin assignades les tasques de vetllar pel compliment del que 
estableix la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials i normes 
reglamentàries que la despleguin, inclòs el Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials.

TÍTOL VIII. Cultura

CAPÍTOL I. Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars

Article 8.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de sessions fotogràiques, 

ilmacions, enregistraments de concerts i similars i la utilització de monuments 
per a exposicions i actes diversos. No forma part del fet imposable d’aquesta taxa 
la utilització comercial o d’altre tipus de les fotograies o les ilmacions dels mo-
numents, que s’ha de regir per la seva normativa especíica.

Article 8.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

Article 8.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment d’obtenir l’autorització.

Article 8.1-4. Quota.
L’import de la quota és:
1. Realització de reportatges fotogràics
1.1. Fins a 2 hores: 88 euros.
1.2. Més de 2 hores ins a 1 dia: 366,20 euros.
1.3. Per cada dia (horari de visita pública): 366,20 euros.
2. Vídeos, espots comercials, ilmacions i rodatges per a cadenes de televisió i 

per al cinema i similars:
2.1. De caire cultural i compatible amb la visita pública:
2.1.1. Per cada dia de lloguer: 439,40 euros.
2.1.2. Serveis, per cada dia: 88 euros.
2.2. De caire cultural i no compatible amb la visita pública:
2.2.1. Per cada dia de lloguer (de 9 a 21 hores): 878,75 euros.
2.2.2. Serveis, per cada dia: 88 euros.
2.3. De caire comercial:
2.3.1. Per cada dia de lloguer (12 hores com a màxim): 1.464,50 euros.
2.3.2 Serveis, per cada dia: 88 euros.
La quota ixada en els apartats 2.1.2, 2.2.2 i 2.3.2 cobreix els subministraments, 

la neteja ordinària, l’assistència del personal del monument, la megafonia i altres 
serveis ordinaris dels monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha 
de satisfer l’import.

En el cas especiicat per l’apartat 2.3.1, l’horari de ilmació ha de ser autoritzat per 
l’òrgan del Departament competent en matèria de cultura encarregat de la gestió 
de monuments.

3. Enregistraments de concerts i similars en els monuments:
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3.1. Per cada dia de lloguer (12 hores com a màxim): 878,75 euros.
3.2. Serveis, per cada dia: 88 euros.
La quota ixada per l’apartat 3.2 cobreix els subministraments, la neteja ordinària, 

l’assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels 
monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import.

L’horari d’enregistrament ha de ser autoritzat per l’òrgan del Departament com-
petent en matèria de cultura encarregat de la gestió de monuments.

4. Utilització dels monuments per a exposicions:
4.1. Exposicions obertes en l’horari normal de visita pública del monument i 

compatibles amb aquesta:
4.1.1. Per cada dia de lloguer: 88 euros.
4.1.2. Serveis, per cada dia: 88 euros.
4.2. Si l’exposició és oberta en hores no compreses en l’horari normal de visita 

pública del monument, la quota ixada per l’apartat 4.1 s’incrementa amb l’import 
de les despeses originades per aquest motiu.

4.3. En les exposicions que impliquen la gratuïtat de la visita pública del mo-
nument, els organitzadors han de satisfer l’import addicional corresponent als 
ingressos per venda que el Departament competent en matèria de cultura deixa de 
percebre. Aquest import es calcula multiplicant el nombre mitjà de visitants diaris 
l’any anterior per l’import vigent de la quota en el moment de fer l’exposició i pel 
nombre de dies que dura l’exposició.

5. Utilització ins a dues hores dels monuments per a actes diversos:
5.1. Monuments de Sant Pere de Rodes, Santes Creus, la Seu Vella de Lleida, i 

la Capella de Santa Àgata de Barcelona: 585,90 euros.
5.2. Altres monuments: 366,20 euros.
6. Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de ilmacions i d’al-

tres:
6.1. Per una hora, dins l’horari de visita pública del monument: 25,70 euros.
6.2. Per una hora, fora de l’horari de visita pública del monument: 44,05 euros.

CAPÍTOL II. Taxa per l’examen i l’expedició de certiicats de qualiicació de 
pel·lícules cinematogràiques i altres obres audiovisuals

Article 8.2-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable:
a) L’examen de pel·lícules i d’altre material cinematogràic i d’obres audiovisuals 

en suport diferent al cinematogràic, si aquest examen és imposat per disposició 
legal o reglamentària.

b) La tramitació de l’expedient i l’expedició del certiicat corresponent a cada 
còpia de pel·lícula o del certiicat únic o els certiicats complementaris de les obres 
audiovisuals o versions videogràiques en qualsevol suport o format, si és imposat 
per disposició legal o reglamentària.

Article 8.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els titulars dels drets d’explotació de les pel·lícules 

i d’obres audiovisuals presentades a qualiicació.

Article 8.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però en pot ser exigit el 

pagament en el moment en què es presenta la pel·lícula cinematogràica o el suport a 
visionar, en el supòsit de l’apartat a de l’article 8.2-1, i en el moment de la sol·licitud a 
l’òrgan gestor dels certiicats corresponents a les còpies acreditades de les pel·lícules 
cinematogràiques i els certiicats únics o complementaris de les obres audiovisuals 
o les versions videogràiques, en el supòsit de l’apartat b de l’article 8.2-1.
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Article 8.2-4. Quota.
La quota de la taxa es ixa en:
1. Per l’examen de pel·lícules i altre material cinematogràic, per cada rotlle 

cinematogràic amb una durada màxima de 300 metres: 1,55 euros.
2. Per l’examen d’obres audiovisuals en suport diferent del cinematogràic:
2.1. Per cada suport de ins a una hora de durada: 7,40 euros.
2.2. Per cada quinze minuts addicionals o fracció: 1,90 euros.
3. Per l’expedició del certiicat corresponent a cada còpia de pel·lícula cinema-

togràica, per cada rotlle que la integra: 1,55 euros.
4. Per l’expedició del certiicat únic amb validesa:
4.1. Fins a un màxim de 500 còpies: 5,60 euros.
4.2. Fins a un màxim de 1.000 còpies: 11,15 euros.
4.3. Fins a un màxim de 2.000 còpies: 22,10 euros.
4.4. Fins a un màxim de 5.000 còpies: 55,05 euros.
4.5. Fins a un màxim de 10.000 còpies: 109,95 euros.
4.6. Fins a un màxim de 25.000 còpies: 274,70 euros.
4.7. Fins a un màxim de 50.000 còpies: 549,30 euros.
4.8. Fins a un màxim de 100.000 còpies: 1.098,40 euros.
4.9. Fins a un nombre il·limitat: 3.661,15 euros.
5. Per l’expedició de certiicats complementaris: la quota corresponent al nombre 

de còpies que se sol·liciten.

Article 8.2-5. Afectació de la taxa.
De conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la 

taxa resten afectats al inançament del cost del servei prestat pel Departament 
competent en matèria de cultura.

CAPÍTOL III. Taxa pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual 
de Catalunya

Article 8.3-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable:
a) La tramitació dels expedients de sol·licitud d’inscripció en el Registre de la 

Propietat Intel·lectual de Catalunya dels drets, dels actes i dels contractes sobre 
obres, actuacions i produccions protegides per la Llei de propietat intel·lectual.

b) L’emissió de certiicacions i notes simples relatives al contingut dels assen-
taments del Registre.

c) L’emissió de còpies certiicades de documents que formen part dels expedients 
tramitats al Registre.

Article 8.3-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 8.3-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ser exigida 

en el moment de la sol·licitud.

Article 8.3-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per la tramitació dels expedients d’inscripció: 4,55 euros.
2. Per l’emissió de certiicacions: 3,10 euros.
3. Per l’emissió de notes simples: 1,55 euros.
4. Per l’emissió de còpies certiicades de documents: 1,40 euros.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5161 – 27.6.2008 48647

Disposicions

CAPÍTOL IV. Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de 
Catalunya, de reportatges fotogràics i transmissions i enregistraments sonors o 
visuals

Article 8.4-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, en les dependències de la 

Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràics, enregistraments i transmissions 
sonors o visuals, per qualsevol mitjà mecànic.

Article 8.4-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

Article 8.4-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment d’obtenir l’autorització.

Article 8.4-4. Quota.
L’import de la quota és:
1. Reportatges fotogràics, per una hora: 109,95 euros.
2. Filmacions, enregistraments i rodatges, per una hora: 109,95 euros.
3. Transmissions i enregistraments exclusivament sonors, per una hora: 51,35 

euros.

CAPÍTOL V. Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de 
Catalunya

Article 8.5-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les cabines de consulta 

de la Biblioteca de Catalunya.

Article 8.5-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen les cabines de lec-

tura.

Article 8.5-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment que s’autoritza la utilització de les cabines de 

lectura.

Article 8.5-4. Quota.
La quota de la taxa es ixa en 18,40 euros per cada setmana o fracció d’utilització 

d’una cabina de lectura.

CAPÍTOL VI. Taxa per les reproduccions de documents de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, dels arxius històrics provincials i dels arxius comarcals

Article 8.6-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa la reproducció de documents de l’Arxiu 

Nacional de Catalunya, dels arxius històrics provincials i dels arxius comarcals, i 
l’ús comercial de les reproduccions.

Article 8.6-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

els serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.
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Article 8.6-3. Acreditació.
La taxa s’acredita per mitjà de la realització del fet imposable, però pot ser exigida 

en el moment de sol·licitar el servei.

Article 8.6-4. Quota.
L’import de la quota és:
1. Reproduccions fotogràiques. Ampliacions en blanc i negre:
Mida ins a 18 x 24: 15,30 euros.
Mida ins a 30 x 40: 20,40 euros.
Full de contacte: 15,30 euros.
2. Reproduccions en microilm de 35 mm:
1 fotograma: 0,65 euros.
Duplicat d’un rodet: 38,25 euros.
Reproducció en paper DIN A4: 0,20 euros.
Reproducció en paper DIN A3: 0,45 euros.
3. Impressions d’imatges digitals
3.1. A 300 dpi, en paper fotogràic digital, en blanc i negre o en color:
Mida DIN A4: 7,70 euros.
Mida DIN A3: 8,95 euros.
3.2. A 72 dpi, en paper normal, en blanc i negre o en color:
Mida DIN A4: 0,45 euros.
Mida DIN A3: 0,85 euros.
En les impressions a partir de 51 imatges, s’aplica, per cada impressió, la tarifa 

següent:
Mida DIN A4: 0,35 euros.
Mida DIN A3: 0,75 euros.
3.3. Impressions per a les persones usuàries d’imatges ja digitalitzades:
Mida DIN A4: 0,20 euros.
4. Digitalització en blanc i negre o en color (inclou el suport):
1 imatge: 8,95 euros.
En les reproduccions de més d’una imatge de documents textuals s’apliquen les 

tarifes següents:
De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 6,40 euros.
A partir de 51 imatges, per cada imatge: 3,75 euros.
5. Reproduccions de vídeo VHS (inclou el suport):
Per un minut seleccionat: 1,70 euros.
Duplicació de cinta, per cada 30 minuts: 10,85 euros.
6. Reproduccions d’enregistraments sonors (inclou el suport):
Per un minut seleccionat sobre cinta analògica: 0,75 euros.
Per un minut seleccionat sobre CD-R: 0,90 euros.
Duplicació de cinta analògica o de CD-R, per cada 30 minuts: 6,55 euros.
7. Tarifes per a usos comercials de les reproduccions.
En cas que l’usuari o usuària destini les reproduccions de documents a ús co-

mercial, ha de pagar a l’arxiu corresponent, a més de les tarifes de reproducció, les 
que estableix aquest apartat, si n’és titular dels drets d’explotació. En cas que en 
el contracte de cessió de drets d’explotació a l’arxiu corresponent s’hagi establert 
alguna remuneració per a l’autor o autora del document, l’usuari o usuària ha de 
satisfer aquesta remuneració directament a l’autor o autora.

7.1. Fotograia.
7.1.1. Ús editorial.
Entitats sense inalitat de lucre: 34,80 euros.
Entitats amb inalitat de lucre: 69,60 euros.
7.1.2. Ús en comunicació pública.
Entitats sense inalitat de lucre: 69,60 euros.
Entitats amb inalitat de lucre: 104,60 euros.
7.1.3. Ús publicitari.
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Entitats sense inalitat de lucre: 69,60 euros.
Entitats amb inalitat de lucre: 139,10 euros.
7.2. Imatge mòbil.
7.2.1. Ús editorial i en comunicació pública:
Entitats sense inalitat de lucre: 34,15 euros/minut.
Entitats amb inalitat de lucre: 69,60 euros/minut.
7.2.2. Ús publicitari.
Entitats sense inalitat de lucre: 69,60 euros/minut.
Entitats amb inalitat de lucre: 139,10 euros/minut.
7.3. So.
7.3.1. Ús editorial i en comunicació pública:
Entitats sense inalitat de lucre: 13,95 euros/minut.
Entitats amb inalitat de lucre: 34,80 euros/minut.
7.3.2. Ús publicitari.
Entitats sense inalitat de lucre: 13,95 euros/minut.
Entitats amb inalitat de lucre: 69,60 euros/minut.
8. Despeses per tramesa de material.
A petició de l’usuari o usuària, s’envien les reproduccions per correu amb acu-

sament de recepció. En aquest supòsit, l’usuari o usuària ha d’abonar les despeses 
de tramesa d’acord amb les tarifes postals vigents.

CAPÍTOL VII. Taxa per la utilització d’espais en immobles adscrits al 
departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen

Article 8.7-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d’espais en immobles ads-

crits al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació o a les entitats que en 
depenen.

Article 8.7-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

les utilitzacions que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 8.7-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment que s’autoritza la utilització de l’espai corresponent, 

però el pagament de la quota es pot diferir al moment de la utilització efectiva.

Article 8.7-4. Quota.
1. L’import de la taxa ha de resultar de l’aplicació dels elements i els criteris 

següents:
a) La rellevància cultural o social de l’espai i la connexió de l’acte o l’activitat 

amb les inalitats pròpies de la institució de què depèn l’espai.
b) La incidència en la difusió pública dels valors culturals i socials de la insti-

tució.
c) El predomini de les inalitats culturals i socials o comercials de l’acte o l’ac-

tivitat que s’hi ha de dur a terme.
d) La durada, en hores per dia, de la utilització de l’espai.
2. L’establiment i la modiicació de les quanties de la taxa s’efectuen mitjançant 

ordre del conseller o consellera competent en matèria de cultura, d’acord amb el 
procediment establert per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, pro-
cediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb 
l’informe previ favorable de la Intervenció Delegada. En l’expedient d’elaboració 
de l’ordre ha de constar una memòria econòmica, en la qual s’ha de justiicar que 
les quanties proposades resulten de l’aplicació dels criteris establerts per l’apartat 
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1 i que compleixen el principi d’equivalència a què fa referència l’article 1.2-8. 
L’incompliment d’aquest requisit comporta la nul·litat de ple dret de la disposició.

TÍTOL IX. Educació

CAPÍTOL I. Taxa per l’expedició de títols acadèmics i professionals

Article 9.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició de títols acadèmics i professi-

onals corresponents a ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, llevat dels que corresponen als ensenyaments obligatoris, l’expedició dels 
quals és gratuïta.

Article 9.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis a què es refereix 

l’article 9.1-1.

Article 9.1-3. Exempcions i boniicacions.
A l’alumnat membre de famílies nombroses, li són aplicables les exempcions i 

les boniicacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes 
famílies.

Article 9.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida 

en el moment de sol·licitar el servei.

Article 9.1-5. Quota.
L’import de la quota per l’expedició de títols acadèmics i professionals és:
1. Batxillerat: títol de batxillerat: 49,55 euros.
2. Formació professional especíica:
2.1. Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.
2.2. Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.
3. Ensenyaments de règim especial:
3.1. Ensenyaments de música i dansa:
3.1.1. Títol professional: 49,55 euros.
3.1.2. Títol superior: 110,85 euros.
3.2. Ensenyaments d’art dramàtic:
3.2.1. Títol superior d’art dramàtic: 110,85 euros.
3.3. Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny:
3.3.1. Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.
3.3.2. Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.
3.3.3. Títol de conservació i restauració de béns culturals: 55,50 euros.
3.3.4. Títol de disseny: 55,50 euros.
3.3.5. Títol superior del vidre: 55,50 euros.
3.3.6. Títol superior de ceràmica: 55,50 euros.
3.4. Ensenyaments d’idiomes certiicat d’aptitud d’idiomes: 55,50 euros.
3.5. Ensenyaments d’esport:
3.5.1. Títol de tècnic o tècnica d’esport: 49,55 euros.
3.5.2. Títol de tècnic o tècnica superior d’esport: 55,50 euros.
4. Reexpedició (expedició de duplicats): 7,35 euros.

CAPÍTOL II. Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oicials 
d’idiomes
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Article 9.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de les 

escoles oicials d’idiomes.

Article 9.2-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita la prestació dels serveis docents a què 

es refereix l’article 9.2-1.

Article 9.2-3. Exempcions i boniicacions.
1. A l’alumnat membre de famílies nombroses, li són aplicables les exempcions 

i les boniicacions establertes a la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes 
famílies.

2. Gaudeixen d’exempció en el pagament de la taxa de la matrícula i serveis per a 
alumnes oicials recollida en l’apartat 1 de l’article 9.2-5 l’alumnat que té la condició 
de becaris/becàries amb càrrec als pressupostos de l’Estat. A l’efecte de formalitza-
ció de la matrícula, els/les sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter 
condicional, sense fer pagament previ de la quota. No obstant això, els alumnes que 
no acreditin oportunament l’obtenció d’aquest beneici estan obligats al pagament 
immediat de la taxa, sense que calgui un requeriment previ de l’Administració, amb 
el benentès que la manca de pagament determina necessàriament l’anul·lació de la 
matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic, en els termes 
que s’estableixin per reglament.

3. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justiicació documental prèvia 
de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Article 9.2-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida 

en el moment de sol·licitar el servei.

Article 9.2-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. Matrícula i serveis per a alumnes oicials: 150,60 euros.
2. Matrícula i drets d’examen del certiicat de cicle elemental per a alumnes 

lliures: 55,90 euros.
3. Matrícula i drets d’examen del certiicat d’aptitud per a alumnes lliures: 55,90 

euros.

CAPÍTOL III. Taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Article 9.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l’Escola 

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Article 9.3-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita la prestació dels serveis docents a què 

es refereix aquest capítol.

Article 9.3-3. Exempcions i boniicacions.
1. A l’alumnat membre de famílies nombroses, li és aplicable les exempcions i 

les boniicacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes 
famílies.

2. Està exempt del pagament de la taxa de matrícula de l’apartat 1 de l’article 
9.3-5 l’alumnat que té la condició de becaris/becàries amb càrrec als pressupostos 
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de l’Estat. A l’efecte de formalització de la matrícula, els/les sol·licitants de beca 
poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de la 
quota. L’alumnat que no acrediti oportunament l’obtenció d’aquest beneici està 
obligat al pagament immediat de la taxa, sense que calgui un requeriment previ de 
l’Administració. La manca de pagament, en aquest cas, comporta l’anul·lació de la 
matrícula condicional.

3. L’alumnat amb matrícula d’honor en l’avaluació global de batxillerat i l’alumnat 
que hagi obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat està exempt, amb la justii-
cació documental prèvia, del pagament de la taxa de matrícula a què fa referència 
l’apartat 1.1 de l’article 9.3-5 en el primer curs d’estudis superiors en un centre públic 
de titularitat del Departament d’Educació.

Article 9.3-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida 

en el moment de sol·licitar el servei.

Article 9.3-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. Matrícula:
1.1. Curs complet: 674,50 euros.
1.2. Assignatura anual (per cada hora setmanal de l’assignatura): 22,60 euros.
1.3. Assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal de l’assignatura): 11,35 

euros.
2. Proves d’accés: 54,15 euros.
3. Projecte inal de carrera: 99,30 euros.
4. Secretaria:
4.1. Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat acadèmic: 19,10 

euros.
4.2. Compulsa de documents: 4,25 euros.
4.3. Expedició de targeta d’identitat d’estudiant al centre: 4,25 euros.

Article 9.3-6. Afectació.
Els ingressos derivats de la taxa, que es paga al mateix centre docent, resten afectats 

al inançament del foment de la conservació i la restauració de béns culturals.

CAPÍTOL IV. Taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació 
professional especíica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, per 
la inscripció a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim 
especial de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les 
formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3

Article 9.4-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa la inscripció a la prova d’accés als cicles 

formatius de grau mitjà i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de 
formació professional especíica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, la 
inscripció a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial 
de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions 
esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Article 9.4-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

Article 9.4-3. Exempcions i boniicacions.
1. A les persones membres de famílies nombroses, els són aplicables les exemp-
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cions i les boniicacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció 
d’aquestes famílies.

2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justiicació documental prèvia 
de la seva situació, els subjectes passius que estiguin en situació d’incapacitat 
permanent total o absoluta.

3. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justiicació documental prèvia 
de llur situació, els subjectes passius la renda anual total de la unitat familiar a la 
qual pertanyin, dividida pel nombre de membres que la integren, sigui inferior al 
75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de pagues 
extraordinàries.

4. Són exemptes de pagar la taxa exigida, amb la justiicació documental prèvia 
de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Article 9.4-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i s’exigeix en el moment de 

la inscripció.

Article 9.4-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional 

especíica: 17,65 euros.
2. Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d’arts 

plàstiques i disseny: 17,65 euros.
3. Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic 

o tècnica d’esport i a les formacions esportives de nivell 1: 17,65 euros.
4. Prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional 

especíica: 28,40 euros.
5. Prova d’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d’arts 

plàstiques i disseny: 28,40 euros.
6. Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic 

o tècnica superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3: 28,40 euros.

CAPÍTOL V. Taxa per la inscripció en les proves per a l’obtenció de determinats 
títols

Article 9.5-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves següents:
a) Proves per a l’obtenció del títol de batxiller.
b) Proves per a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior 

dels cicles formatius dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.
c) Prova per a l’obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica 

superior de formació professional.

Article 9.5-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves cor-

responents.

Article 9.5-3. Exempcions i boniicacions.
1. A les persones membres de famílies nombroses, els són aplicables les exemp-

cions i les boniicacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció 
d’aquestes famílies.

2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justiicació documental prèvia de 
llur situació, els subjectes passius que estiguin en situació d’incapacitat permanent 
total o absoluta.
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3. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justiicació documental prèvia 
de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Article 9.5-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i s’exigeix en el moment de 

la inscripció.

Article 9.5-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. En la inscripció a les proves per a l’obtenció del títol de batxiller:
1.1. Inscripció a les proves, de totes les matèries, per a l’obtenció del títol de 

batxiller: 82,05 euros.
1.2. Inscripció a les proves, per matèries, per a l’obtenció del títol de batxiller 

per cada matèria: 7,10 euros.
2. En la inscripció per a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica 

superior dels cicles formatius dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny:
2.1. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l’obtenció del títol de tècnic 

o tècnica: 58,60 euros.
2.2. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l’obtenció del títol de tècnic 

o tècnica, per cada mòdul: 8,40 euros.
2.3. Inscripció a les proves, de la totalitat dels mòduls, per a l’obtenció del títol 

de tècnic o tècnica superior: 82,05 euros
2.4. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l’obtenció del títol de tècnic 

o tècnica superior, per cada mòdul: 11,85 euros.
3. En la inscripció a la prova per a l’obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica 

i de tècnic o tècnica superior de formació professional:
3.1. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de 

formació professional: 58,60 euros.
3.2. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica 

superior de formació professional: 82,05 euros.
3.3. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de 

formació professional, per crèdit: 8,40 euros.
3.4. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica 

superior de formació professional, per crèdit: 11,85 euros.

CAPÍTOL VI. Taxa per la inscripció en les proves per a l’acreditació de les unitats 
de competència

Article 9.6-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves per a l’acreditació 

de les unitats de competència.

Article 9.6-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

Article 9.6-3. Exempcions i boniicacions.
1. A les persones membres de famílies nombroses els són aplicables les exemp-

cions i les boniicacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció 
d’aquestes famílies.

2. Resten exemptes de pagar la taxa exigida, amb la justiicació documental prèvia 
de la seva situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Article 9.6-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i s’exigeix en el moment de 

la inscripció.
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Article 9.6-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. Fase d’orientació i assessorament: 24,00 euros.
2. Fase d’avaluació (per cada unitat de competència): 12,00 euros.

CAPÍTOL VII. Disposició aplicable amb caràcter general a totes les taxes del títol 
IX

Article 9.7-1. Exempció.
Amb la justiicació documental prèvia de llur situació, gaudeixen d’exempció en 

el pagament de les taxes contingudes en el títol IX d’aquesta llei les persones que 
acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

TÍTOL X. Entitats jurídiques i mediació familiar

CAPÍTOL I. Taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques

Article 10.1-1. 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 10.1-4.

Article 10.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

els serveis assenyalats per l’article 10.1-4.

Article 10.1-3. Acreditació.
Les taxes s’acrediten en el moment de la prestació del servei. La justiicació del 

pagament s’exigeix en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 10.1-4. Quota.
Les quotes de les taxes són:
1. Fundacions:
Inscripció de fundacions: 53,60 euros.
Modiicació d’estatuts: 21,50 euros.
Modiicació del patronat: 21,50 euros.
Delegacions de facultats i apoderaments: 21,50 euros.
Inscripció de fons especials: 21,50 euros.
Modiicació de fons especials: 21,50 euros.
Fusió, escissió i extinció: 21,50 euros.
Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen a Catalunya sotmeses a 

les lleis de fundacions altres que la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions: 32,20 
euros.

Autorització d’actes amb contingut econòmic: 21,50 euros.
Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 5,35 euros per exercici.
Revisió de comptes anuals: 32,20 euros per exercici.
Emissió de certiicats, notes simples i còpies certiicades: 5,35 euros.
Emissió de llistats: 3,30 euros.
2. Associacions i federacions:
Inscripció d’associacions o federacions: 32,20 euros.
Instrucció de l’expedient de declaració d’utilitat pública: 16,10 euros.
Modiicació d’estatuts: 16,10 euros.
Modiicació de la junta directiva: 10,75 euros.
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Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 5,35 euros per exercici.
Emissió de certiicats, notes simples i còpies certiicades: 5,35 euros.
Revisió dels comptes de les associacions declarades d’utilitat pública: 32,20 

euros per exercici.
Emissió de llistats: 3,30 euros.
3. Col·legis professionals i consells de col·legis:
Inscripció d’òrgans de govern: 10,75 euros.
Emissió de certiicats, notes simples i còpies certiicades: 5,35 euros.
Emissió de llistats: 3,30 euros.
Declaració d’adequació a la legalitat dels estatuts dels col·legis professionals i 

consells de col·legis de nova creació: 42,90 euros.
Declaració d’adequació a la legalitat de la modiicació global dels estatuts dels 

col·legis professionals i consells de col·legis: 42,90 euros.
Declaració de l’adequació a la legalitat de la modiicació parcial d’estatuts de 

col·legis professionals i consells de col·legis: 21,50 euros.
4. Acadèmies:
Inscripció d’òrgans de govern: 10,75 euros.
Emissió de certiicats, notes simples i còpies certiicades: 5,35 euros.
Emissió de llistats: 3,30 euros.
Declaració d’adequació a la legalitat dels estatuts i llurs modiicacions: 21,50 

euros.
5. Mediació familiar:
Homologació de cursos de mediadors: 32,20 euros.
Renovació de l’homologació: 21,50 euros.

Article 10.1-5. Boniicacions.
L’import de les taxes pels serveis recollits en l’article 10.1-4 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.

TÍTOL XI. Esport

CAPÍTOL I. Taxa per la utilització de la cambra hipobàrica de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya

Article 11.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de la cambra hipobàrica de 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.

Article 11.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, que utilitzen la cambra hipobàrica.

Article 11.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita i s’exigeix en el moment en què s’autoritza la utilització de la 

cambra hipobàrica.

Article 11.1-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Test d’hipòxia, per hora: 119,25 euros.
2. Prova tècnica, per hora: 141,15 euros.
3. Exposició a hipòxia, per hora i per persona:
3.1. Una persona: 71,10 euros.
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3.2. Dues persones: 35,60 euros.
3.3. Tres persones: 28,55 euros.
3.4. Quatre persones: 21,95 euros.
3.5. Cinc persones: 19,75 euros.
3.6. Sis persones: 17,75 euros.
3.7. Set persones: 15,80 euros.
3.8. Vuit persones o més: 14,50 euros.
4. Prova d’esforç, per hora: 101,70 euros.
5. Analítiques:
5.1. Lactat: 48,20 euros.
5.2. Hemograma: 37,60 euros.
5.3. EPO: 35,35 euros.
5.4. Bioquímica: 47,40 euros.

TÍTOL XII. Fauna, natura i medi ambient

CAPÍTOL I. Taxa per l’expedició de llicències de caça, matrícules d’àrees de caça 
i precintes d’arts per a la caça

Article 12.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis administratius 

inherents a l’expedició de llicències, matrícules i precintes d’arts que, d’acord amb 
la legislació vigent, són necessaris per a practicar la caça i que s’especiiquen en 
l’article 12.1-5.

Article 12.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l’expedició 

de la llicència, la matrícula i el precinte d’arts per a la caça.

Article 12.1-3. Exempcions.
1. Són exempts d’aquesta taxa els/les guardes de reserves de fauna i els/les 

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.

2. Són exemptes de pagament de matrícula les àrees privades de caça que tinguin 
una superfície afectada com a mínim en un 25% pels incendis forestals produïts 
durant l’any anterior, d’acord amb la informació que consta a la Direcció General 
del Medi Natural.

Article 12.1-4. Acreditació.
L’acreditació de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència, 

la matrícula i el precinte d’arts per a la caça, però pot ser exigida la justiicació de 
l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 12.1-5. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Llicències de caça
1.1. Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori 

de Catalunya: 21,50 euros.
1.2. Per caçar per qualsevol altre procediment autoritzat tret d’armes (de foc i 

assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya: 10,75 euros.
1.3. Per a tenir canilles: 267,90 euros.
2. Matrícules d’àrees de caça. La quota és constituïda per un import equivalent 

al 15% de la renda cinegètica de l’àrea de caça, d’acord amb els barems següents:
2.1. Àrees de caça integrades en els grups següents:
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Grup I: 0,45 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aproitament 

següent:
Per a caça major: una peça cada 100 hectàrees o inferior.
Per a caça menor: 0,30 peces per hectàrea o inferior.
Grup II: 0,69 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aproitament 

següent:
Per a caça major: més d’1 i ins a 2 peces cada 100 hectàrees.
Per a caça menor: més de 0,30 i ins a 0,80 peces per hectàrea.
Grup III: 1,50 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aproitament 

següent:
Per a caça major: més de 2 i ins a 3 peces cada 100 hectàrees.
Per a caça menor: més de 0,80 i ins a 1,50 peces per hectàrea.
Grup IV: 1,95 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aproitament 

següent:
Per a caça major: més de 3 peces cada 100 hectàrees.
Per a caça menor: més d’1,50 peces per hectàrea.
Àrees de caça amb reglamentació especial (per a tota l’àrea): 3,01 euros per 

hectàrea i any.
Àrees de caça major tancades: 2,40 euros per hectàrea i any.
2.2. Per a la caça d’ocells aquàtics, s’apliquen els barems següents:
Grup I: 1,86 euros per hectàrea i any.
Grup II: 2,76 euros per hectàrea i any.
Grup III: 3,64 euros per hectàrea i any.
2.3. Per a les àrees de caça que tinguin un aproitament principal de caça menor 

i secundari de caça major o viceversa, s’aplica la tarifa de grup corresponent a 
l’aproitament principal més la quantitat de 0,24 euros per hectàrea i any de l’apro-
itament secundari.

2.4. En qualsevol cas la quota corresponent a les matrícules de les àrees de caça 
no pot ser inferior a 210,35 euros.

2.5. Correspon als titulars de les àrees de caça el pagament de la taxa. Les as-
sociacions sense ànim de lucre de caràcter esportiu només han de pagar un 40% 
de la taxa.

2.6. Són exemptes de pagament de matrícula les àrees privades de caça que 
tinguin una superfície afectada com a mínim en un 25% pels incendis forestals 
produïts durant l’any anterior, d’acord amb la informació que consta a la Direcció 
General del Medi Natural.

3. Precinte d’arts de caça i pesca: 0,90 euros.

Article 12.1-6. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a la conser-
vació d’aquest recurs cinegètic a les partides corresponents del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge.

CAPÍTOL II. Taxes pels permisos de caça d’ocells aquàtics i de caça major, 
excepte el porc senglar, a les zones de caça controlada

Article 12.2-1. 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.
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Article 12.2-2. 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 caçar ocells 
aquàtics i caça major, excepte el porc senglar, en les zones de caça controlada.

Article 12.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de l’adjudicació del permís.

Article 12.2-4. Quota.
La quota de la taxa de cada permís de caça s’exigeix d’acord amb les tarifes 

següents:
Ocells aquàtics: 16,10 euros.
Cabra salvatge: 107,20 euros.
Daina: 37,55 euros.
Isard: 16,10 euros.
Cabirol: 10,75 euros.
Cérvol: 37,55 euros.

Article 12.2-5. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a garantir un 
funcionament correcte de les zones de caça controlada i a establir un aproitament 
cinegètic racional.

CAPÍTOL III. Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves 
nacionals de caça i reserves de caça

Article 12.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’atorgament de permisos de caça 

major i menor dins les reserves nacionals de caça i les reserves de caça del territori 
de Catalunya.

Article 12.3-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones a qui són adjudicats els permisos corresponents 

per caçar dins les reserves nacionals de caça i les reserves de caça.

Article 12.3-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en els termes següents:
La quota ixa o d’entrada s’acredita en el moment de l’adjudicació del permís.
La quota variable o complementària s’acredita en el moment de ferir o abatre 

la peça.

Article 12.3-4. Quota.
La quota ixa o d’entrada s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:
1.1. Caça menor i porc senglar: 6,90 euros.
1.2. Ocells aquàtics: 136,55 euros.
1.3. Cabirol:
Caça selectiva:
De femelles: 16,65 euros.
De mascles: 34,15 euros.
Caça de trofeu: 170,90 euros.
1.4. Isard:
Caça selectiva: 68,30 euros.
Caça de trofeu: 198,75 euros.
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1.5. Cabra salvatge:
Caça selectiva:
De femelles i cries: 34,15 euros.
De mascles: 307 euros.
Caça de trofeu: 409,35 euros.
1.6. Cérvol:
Caça selectiva:
De femelles: 33,15 euros.
De mascles: 68,30 euros.
Caça de trofeu: 341,75 euros.
2. La quota variable o complementària s’exigeix d’acord amb les tarifes se-

güents:
2.1. Cabirol.
Caça selectiva de femelles:
Per peça ferida o cobrada: 33,15 euros.
Caça selectiva de mascles:
Per peça ferida o cobrada: 68,30 euros.
Caça de trofeu:
Per peça ferida i no cobrada: 170,60 euros.
Per peça cobrada:
Fins a 95 punts: 99,40 euros.
De 95 punts ins a 100 punts: 170,60 euros.
101 punts: 191,05 euros.
102 punts: 211,55 euros.
103 punts: 231,95 euros.
104 punts: 252,50 euros.
105 punts: 272,90 euros.
106 punts: 293,40 euros.
107 punts: 313,85 euros.
108 punts: 342,30 euros.
109 punts: 369,50 euros.
110 punts: 396,85 euros.
111 punts: 424,15 euros.
112 punts: 458,20 euros.
113 punts: 492,35 euros.
114 punts: 526,50 euros.
115 punts: 560,55 euros.
116 punts: 594,70 euros.
117 punts: 635,65 euros.
118 punts: 676,50 euros.
119 punts: 717,45 euros.
120 punts: 758,45 euros.
121 punts: 799,35 euros.
122 punts: 840,25 euros.
123 punts: 881,15 euros.
124 punts: 922,15 euros.
125 punts: 963,10 euros.
126 punts: 1.003,90 euros.
127 punts: 1.086,95 euros.
128 punts: 1.168,85 euros.
129 punts: 1.250,65 euros.
130 punts: 1.332,55 euros.
131 punts: 1.414,35 euros.
132 punts: 1.496,25 euros.
133 punts: 1.578,05 euros.
134 punts: 1.659,90 euros.
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135 punts: 1.742,90 euros.
136 punts o més: 1.742,90 euros, més 102,40 euros per punt addicional.
2.2. Isard.
Cacera selectiva:
Per peça cobrada: 102,40 euros.
Si la peça supera els 75 punts s’ha de valorar com a trofeu.
Cacera de trofeu:
Per peça ferida i no cobrada: 136,55 euros.
Per peça cobrada:
Fins a 75 punts: 136,55 euros.
76 punts: 150,15 euros.
77 punts: 163,80 euros.
78 punts: 177,50 euros.
79 punts: 191,05 euros.
80 punts: 204,75 euros.
81 punts: 218,40 euros.
82 punts: 231,95 euros.
83 punts: 245,70 euros.
84 punts: 259,25 euros.
85 punts: 272,90 euros.
86 punts: 313,85 euros.
87 punts: 355,95 euros.
88 punts: 396,85 euros.
89 punts: 437,75 euros.
90 punts: 478,70 euros.
91 punts: 519,65 euros.
92 punts: 560,55 euros.
93 punts: 601,50 euros.
94 punts: 642,40 euros.
95 punts: 683,35 euros.
96 punts: 737,95 euros.
97 punts: 792,50 euros.
98 punts: 847,05 euros.
99 punts: 901,60 euros.
100 punts: 956,20 euros.
101 punts: 1.025,65 euros.
102 punts: 1.093,80 euros.
103 punts: 1.162,00 euros.
104 punts: 1.230,20 euros.
105 punts: 1.298,35 euros.
106 punts o més: 1.298,35 més 81,95 euros per punt.
2.3. Cabra salvatge.
Cacera selectiva de femelles i cries:
De femella o cria cobrada: 34,15 euros.
De femella o cria ferida i no cobrada: 34,15 euros.
Cacera selectiva de mascles selectius (més de 5 anys i ins a 204 punts):
Per peça ferida i no cobrada: 307 euros.
Per peça cobrada:
165 punts o menys: 342,30 euros.
166 punts: 349,15 euros.
167 punts: 355,95 euros.
168 punts: 362,80 euros.
169 punts: 369,50 euros.
170 punts: 376,40 euros.
171 punts: 383,30 euros.
172 punts: 390,00 euros.
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173 punts: 396,85 euros.
174 punts: 403,65 euros.
175 punts: 410,50 euros.
176 punts: 424,15 euros.
177 punts: 437,75 euros.
178 punts: 451,45 euros.
179 punts: 465,10 euros.
180 punts: 478,70 euros.
181 punts: 492,35 euros.
182 punts: 506,00 euros.
183 punts: 519,65 euros.
184 punts: 533,25 euros.
185 punts: 547,00 euros.
186 punts: 560,55 euros.
187 punts: 574,15 euros.
188 punts: 587,85 euros.
189 punts: 601,50 euros.
190 punts: 615,20 euros.
191 punts: 628,75 euros.
192 punts: 642,40 euros.
193 punts: 656,15 euros.
194 punts: 669,70 euros.
195 punts: 683,35 euros.
196 punts: 717,45 euros.
197 punts: 751,55 euros.
198 punts: 785,60 euros.
199 punts: 819,75 euros.
200 punts: 853,90 euros.
201 punts: 888,00 euros.
202 punts: 922,15 euros.
203 punts: 956,20 euros.
204 punts: 990,35 euros
205 punts o més: segons tarifes de trofeu.
Caça trofeu.
Per peça ferida i no cobrada: 409,35 euros.
Per peça cobrada.
204 punts o menys: tarifes mascle selectiu.
Bronze 
205 punts: 1.093,80 euros.
206 punts: 1.144,90 euros.
207 punts: 1.196,10 euros.
208 punts: 1.247,25 euros.
209 punts: 1.298,35 euros.
210 punts: 1.349,60 euros.
211 punts: 1.400,80 euros.
212 punts: 1.451,20 euros.
213 punts: 1.503,05 euros.
214 punts: 1.554,20 euros.
Plata.
215 punts: 1.639,50 euros.
216 punts: 1.742,90 euros.
217 punts: 1.845,20 euros.
218 punts: 1.947,55 euros.
219 punts: 2.049,85 euros.
220 punts: 2.152,15 euros.
221 punts: 2.254,50 euros.
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222 punts: 2.356,85 euros.
223 punts: 2.460,30 euros.
224 punts: 2.562,60 euros.
Or.
225 punts: 2.733,15 euros.
226 punts: 2.869,60 euros.
227 punts: 3.005,95 euros.
228 punts: 3.143,50 euros.
229 punts: 3.279,95 euros.
230 punts: 3.416,35 euros.
231 punts: 3.552,85 euros.
232 punts: 3.689,25 euros.
233 punts: 3.826,85 euros.
234 punts: 3.963,25 euros.
235 punts: 4.099,65 euros.
236 punts: 4.270,20 euros.
237 punts: 4.443,00 euros.
238 punts: 4.612,45 euros.
239 punts: 4.782,90 euros.
240 punts: 4.953,50 euros.
241 punts: 5.125,10 euros.
242 punts: 5.295,60 euros.
243 punts: 5.466,20 euros.
244 punts: 5.636,65 euros.
245 punts: 5.808,35 euros.
246 punts: 5.978.90 euros.
247 punts: 6.149.45 euros.
248 punts: 6.320,00 euros.
249 punts: 6.491,60 euros.
250 punts: 6.662,15 euros.
251 punts: 6.832,70 euros.
252 punts: 7.003,20 euros.
253 punts: 7.174,95 euros.
254 punts: 7.345,40 euros.
255 punts: 7.515,95 euros.
256 punts: 7.686,55 euros.
257 punts: 7.858,20 euros.
258 punts: 8.028,75 euros
259 punts: 8.199,25 euros
260 punts: 8.369,80 euros
261 punts en endavant: 8.369,80 euros més 342,30 euros per punt
2.4. Cérvol:
Cacera selectiva de mascles:
Per peça cobrada: 170,60 euros.
Per peça ferida i no cobrada: 68,30 euros.
Cacera selectiva de femelles:
Per peça cobrada: 41 euros.
Per peça ferida i no cobrada: 13,80 euros.
Cacera de trofeu:
Per peça ferida i no cobrada: 136,55 euros.
Per peça cobrada:
Fins a 140 punts: 342,30 euros.
141 punts: 355,95 euros.
142 punts: 369,50 euros.
143 punts: 383,30 euros.
144 punts: 396,85 euros.
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145 punts: 410,50 euros.
146 punts: 424,15 euros.
147 punts: 437,75 euros.
148 punts: 451,45 euros.
149 punts: 465,10 euros.
150 punts: 478,70 euros.
151 punts: 492,35 euros.
152 punts: 506,00 euros.
153 punts: 519,65 euros.
154 punts: 533,25 euros.
155 punts: 547,00 euros.
156 punts: 560,55 euros.
157 punts: 574,15 euros.
158 punts: 587,85 euros.
159 punts: 601,50 euros.
160 punts: 615,20 euros.
161 punts: 642,40 euros.
162 punts: 669,70 euros.
163 punts: 765,15 euros.
164 punts: 792,50 euros.
165 punts: 819,75 euros.
166 punts: 847,05 euros.
167 punts: 874,35 euros.
168 punts: 901,60 euros.
169 punts: 928,90 euros.
170 punts: 956,20 euros.
171 punts: 983,45 euros.
172 punts: 1.080,15 euros.
173 punts: 1.107,40 euros.
174 punts: 1.134,70 euros.
175 punts: 1.162,00 euros.
176 punts: 1.189,30 euros.
177 punts: 1.216,50 euros.
178 punts: 1.243,90 euros.
179 punts: 1.271,10 euros.
180 punts: 1.298,35 euros.
181 punts: 1.421,20 euros.
182 punts: 1.475,80 euros.
183 punts: 1.530,30 euros.
184 punts: 1.584,95 euros.
185 punts: 1.639,50 euros.
186 punts: 1.708,75 euros.
187 punts: 1.776,95 euros.
188 punts: 1.845,20 euros.
189 punts: 1.913,50 euros.
190 punts: 1.981,65 euros.
191 punts: 2.090,80 euros.
192 punts: 2.199,90 euros.
193 punts: 2.309,10 euros.
194 punts: 2.419,35 euros.
195 punts: 2.528,50 euros.
196 punts: 2.664,90 euros.
197 punts: 2.801,35 euros.
198 punts: 2.937,75 euros.
199 punts: 3.075,30 euros.
200 punts: 3.211,75 euros.
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201 punts: 3.416,35 euros.
202 punts: 3.621,00 euros.
203 punts: 3.826,85 euros.
204 punts: 4.031,45 euros.
205 punts: 4.236,10 euros.
206 punts: 4.510,05 euros.
207 punts: 4.782,90 euros.
208 punts: 5.055,80 euros.
209 punts: 5.329,70 euros.
210 punts: 5.602,55 euros.
Més de 210 punts: 5.602,55 euros més 342,30 euros per punt.

Article 12.3-5. Boniicacions.
1. Els caçadors i les caçadores locals tenen una boniicació del 80% de la quota 

ixa o d’entrada, excepte de la quota de caça menor i porc senglar.
2. Els caçadors i caçadores locals tenen una boniicació del 80% de les tarifes 

de la quota variable o complementària establertes per a la cacera selectiva de totes 
les espècies i una boniicació del 40% de les tarifes de la quota variable o comple-
mentària establertes per a la cacera de trofeu de totes les espècies.

3. Són caçadors i caçadores locals, als efectes de l’aplicació d’aquesta taxa, les 
persones que tenen el veïnatge administratiu en algun dels termes municipals als 
quals pertany la reserva corresponent i els propietaris d’un mínim de cinc hectàrees 
de terreny rústic dins la dita reserva.

Article 12.3-6. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a garantir un 
funcionament correcte de les reserves nacionals de caça i de les reserves de caça, 
i a establir un aproitament cinegètic racional.

CAPÍTOL IV. Taxa per l’expedició de la llicència per a practicar la immersió en la 
zona estrictament protegida de les illes Medes

Article 12.4-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius 

inherents a l’expedició de la llicència que cal, d’acord amb la legislació vigent, 
per a practicar la immersió amb escafandre autònom i sense mitjans de respiració 
artiicial en la zona estrictament protegida de les Illes Medes.

Article 12.4-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l’expedició 

de la llicència.

Article 12.4-3. Exempcions.
Són exempts del pagament de la taxa:
a) Les immersions fetes en el marc de projectes de recerca, seguiment i moni-

toratge autoritzats per la Direcció General del Medi Natural, si escau, per mitjà de 
l’equip de gestió de l’Àrea Protegida de les Illes Medes.

b) Les immersions fetes en l’acompliment d’activitats promogudes per l’Àrea 
Protegida de les Illes Medes o per entitats externes que tinguin per objecte la 
promoció o la difusió dels valors de l’espai i l’educació ambiental, sempre que no 
tinguin una inalitat lúdica o lucrativa i que estiguin degudament autoritzades per 
la Direcció General del Medi Natural, si escau, per mitjà de l’equip de gestió de 
l’Àrea Protegida de les Illes Medes.
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c) El guiatge d’usuaris en les activitats d’immersió, si aquest guiatge és obligatori 
en el marc de l’activitat acomplerta.

Article 12.4-4. Acreditació.
L’acreditació de la taxa es produeix en el moment en què se sol·licita la llicèn-

cia.

Article 12.4-5. Quota.
La quota per cada llicència vàlida és la següent:
1. Amb escafandre autònom: 3,70 euros per immersió.
2. Sense mitjans de respiració artiicial: 1,80 euros per immersió.

Article 12.4-6. Afectació.
La taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 

1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten al inançament 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.

CAPÍTOL V. Taxa pels permisos per fotograiar o ilmar fauna salvatge des d’un 
observatori ix de fauna salvatge situat en terrenys d’una reserva nacional de 
caça

Article 12.5-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’atorgament de permisos per utilitzar un 

observatori ix de fauna salvatge dins les reserves nacionals de caça i les reserves 
de caça amb la inalitat de fotograiar o ilmar fauna salvatge.

Article 12.5-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones adjudicatàries dels permisos corresponents 

que utilitzen un observatori ix de fauna salvatge dins les reserves nacionals de caça 
i les reserves de caça amb la inalitat de fotograiar o ilmar fauna salvatge.

Article 12.5-3. Acreditació.
La taxa s’acredita quan s’utilitza l’observatori ix per a fotograiar o ilmar fauna 

salvatge.

Article 12.5-4. Quota.
La quota de la taxa és:
Pel permís d’un dia: 99,40 euros.
Per cada dia de més: 66,25 euros.

CAPÍTOL VI. Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones

Article 12.6-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei que es deineix a 

l’article 12.6-4.

Article 12.6-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a qui es presta 

el servei que s’esmenta a l’article 12.6-4.

Article 12.6-3. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.
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Article 12.6-4. Quota.
La quota de la taxa per la llicència per a recol·lectar tòfones és de 29,45 euros.

CAPÍTOL VII. Taxa per l’ocupació de terrenys forestals propietat de la 
Generalitat de Catalunya adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge

Article 12.7-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ocupació de terrenys forestals propietat 

de la Generalitat de Catalunya adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
en virtut de l’atorgament de les concessions o les autoritzacions pertinents.

Article 12.7-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l’ocupació dels ter-

renys forestals.

Article 12.7-3. Acreditació.
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’acreditació 
es produeix l’1 de gener de cada any.

Article 12.7-4. Quota.
1. Per les ocupacions de ins a trenta anys s’ha de pagar una quota anual, i, per 

les ocupacions d’una durada superior a trenta anys, se satisfà una quota única.
2. La quota de la taxa de les ocupacions de ins a trenta anys es determina aplicant 

els criteris de valoració següents:
Valoració del sòl: s’ha de tenir en compte el valor de substitució del sòl segons 

el preu de mercat del metre quadrat corresponent al terreny concret en què se situa 
la forest i s’ha de tenir en compte el valor dels terrenys contigus d’acord amb l’ús 
actual que tinguin.

Valoració dels danys i perjudicis dels productes forestals fusters i no fusters, com 
a conseqüència de l’ocupació dels terrenys.

Valoració quantitativa de l’impacte ambiental derivat de l’ocupació dels terrenys: 
s’ha de tenir en compte l’estimació de l’impacte en la vida silvestre, el valor de 
protecció i els valors paisatgístics i recreatius.

Rendiment econòmic previsible de l’explotació que ha de permetre l’ocupació.
L’establiment i la modiicació dels paràmetres a utilitzar per ixar els criteris de 

valoració per determinar la quantia de la quota de la taxa s’efectuen mitjançant ordre 
del conseller o consellera de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb el procedi-
ment establert per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb informe 
favorable de la Intervenció Delegada i del Departament d’Economia i Finances. En 
l’expedient d’elaboració de l’ordre, hi ha de constar una memòria econòmica, en la 
qual s’ha de justiicar que les quanties proposades resulten de l’aplicació dels criteris 
establerts per l’apartat precedent i que compleixen el principi d’equivalència a què 
fa referència l’article 1.2-8. L’incompliment d’aquest requisit comporta la nul·litat 
de ple dret de la disposició.

3. No obstant el que regula l’apartat 1, quan la quota anual resultant de l’ocupació 
de ins a trenta anys 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 
ixat pel Banc d’Espanya.

4. La quota de la taxa de les ocupacions de durada superior a trenta anys es 
determina aplicant-hi els criteris de valoració de la Llei d’expropiació forçosa.

5. 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 rein-
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tegrament 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 12.7-5. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a la protecció 
dels terrenys forestals que són propietat de la Generalitat de Catalunya adscrits al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge o al Fons Forestal de Catalunya.

CAPÍTOL VIII. Taxa per l’ocupació de camins ramaders classiicats

Article 12.8-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ocupació de camins ramaders classi-

icats en virtut de l’atorgament de les concessions o les autoritzacions pertinents.

Article 12.8-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l’ocupació dels camins 

ramaders.

Article 12.8-3. Acreditació.
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’acreditació 
s’efectua l’1 de gener de cada any.

Article 12.8-4. Quota.
1. Per les ocupacions, que no poden ser 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: 3 euros/m²/any.
b) Instal·lacions que no alteren l’ús del sòl i no impedeixen el pas pels terrenys 

afectats: 2,40 euros/m²/any.
3. No obstant el que regula l’apartat 1, quan la quota anual resultant de l’ocu-

pació 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 ixat 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 rein-
tegrament 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 12.8-5. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, 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 i Habitatge o al Fons forestal 
de Catalunya.

CAPÍTOL IX. Taxa per l’emissió de les declaracions d’impacte ambiental i 
les resolucions que determinen la no-necessitat de sotmetre un projecte al 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental
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Article 12.9-1. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió de les declaracions d’impacte 

ambiental i les resolucions que determinen la no-necessitat de sotmetre un projecte 
al procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’un projecte de l’annex II del 
Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.

2. No estan subjectes a aquesta taxa les actuacions que estan sotmeses també a la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
Tampoc no estan subjectes a aquesta taxa els projectes públics promoguts per les 
administracions publiques de Catalunya, ni els projectes privats de turisme rural 
i activitats agrícoles, forestals i ramaderes situats en espais inclosos en la xarxa 
Natura 2000 o en el Pla d’espais d’interès natural.

Article 12.9-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals 

afecta la prestació del servei.

Article 12.9-3. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des 

del moment en què es formula la sol·licitud.

Article 12.9-4. Quota.
La quota de la taxa és la següent:
a) Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental: 3.293,70 euros.
b) Per l’emissió d’una resolució que determina la no-necessitat de sotmetre un 

projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’un projecte de l’annex 
II Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener: 1.785,95 euros.

Article 12.9-5. Afectació.
La taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb l’article 1.1-3, els 

ingressos que en deriven s’afecten a la Direcció General de Polítiques Ambientals 
i Sostenibilitat per a les actuacions següents:

a) Estudis per determinar i caracteritzar llindars dels diferents tipus de projectes 
als efectes del que estableix l’article 3.2 in ine del Reial decret legislatiu 1/2008, 
d’11 de gener.

b) Actuacions de protecció i correcció mediambiental de projectes i activitats 
duts a terme abans de l’entrada en vigor de la normativa d’impacte ambiental, o bé 
d’activitats o de projectes i activitats als quals, en el moment d’iniciar-se, no era 
exigible de sotmetre’ls al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, però als 
quals la normativa posterior exigeix aquesta avaluació.

c) Projectes de recerca i desenvolupament (R+D) en matèria de tecnologies i 
sistemes per a l’avaluació, la prevenció, la minimització i el control de l’impacte 
ambiental sobre el medi natural.

d) La vigilància del compliment de les declaracions d’impacte, amb l’estudi 
d’impacte aprovat i les condicions addicionals imposades, i de llur efectivitat.

CAPÍTOL X. Taxa per informes i inspecció

Article 12.10-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’elaboració d’informes tècnics per avaluar 

programes de restauració i la inspecció d’obres.

Article 12.10-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals 

afecta la prestació del servei.
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Article 12.10-3. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des 

del moment en què es formula la sol·licitud.

Article 12.10-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per informes i per l’avaluació de programes de restauració de les explotacions 

extractives: 204,20 euros + 40,95 euros (S).
S = superfície en hectàrees.
2. Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l’explotació d’activitats 

extractives: 132,80 euros.

CAPÍTOL XI. Taxa per l’obtenció i renovació del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental

Article 12.11-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa l’obtenció i la renovació del distintiu de 

garantia de qualitat ambiental.

Article 12.11-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el servei i 

els que resten inclosos en les disposicions de l’article 7.1.a i b del Decret 316/1994, de 
4 de novembre, modiicat pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’amplia 
l’àmbit del distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis.

Article 12.11-3. Exempcions.
1. Són exemptes de les taxes ixades per l’article 12.11-5 les entitats públiques, 

les entitats privades sense ànim de lucre i les entitats participades per un organisme 
autònom o una empresa dependent de la Generalitat, sempre que aquesta participació 
superi el 50% del capital.

2. Són exempts de les taxes corresponents a les quotes de renovació establertes 
per l’apartat 2 de l’article 12.11-5 els subjectes passius que tenen l’etiqueta ecològi-
ca comunitària per als mateixos productes o serveis als quals s’atorga el distintiu 
de garantia de qualitat ambiental, sempre que acreditin el pagament de la quota 
corresponent.

Article 12.11-4. Acreditació.
La taxa s’acredita per l’obtenció i la renovació del distintiu de garantia de qualitat 

ambiental, però pot ser exigida la justiicació de l’ingrés de la taxa quan es presenta 
la sol·licitud.

Article 12.11-5. Quota.
1. La quota per cada sol·licitud de distintiu de garantia de qualitat ambiental és 

de 331,20 euros. Si el subjecte passiu és una microempresa o una petita o mitjana 
empresa, segons la deinició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, 
del 6 de maig, la quota de sol·licitud es redueix el 50%.

2. La quota per cada sol·licitud de renovació del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental és de 220,80 euros. S’hi poden aplicar les boniicacions següents, que 
són acumulables:

a) Reducció del 50% si el subjecte passiu és una microempresa o una petita o 
mitjana empresa, segons la deinició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la 
Comissió.

b) Reducció del 15% als subjectes passius que acreditin tenir la certiicació 
EMAS o ISO 14001.
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CAPÍTOL XII. Taxa per l’obtenció i l’ús de l’etiqueta ecològica

Article 12.12-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa l’obtenció i l’ús de l’etiqueta ecològica 

comunitària.

Article 12.12-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants que resten inclosos en les dispo-

sicions de l’article 9.a del Decret 255/1992, del 13 d’octubre.

Article 12.12-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de l’obtenció i l’ús de l’etiqueta, però pot ser 

exigida la justiicació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la 
sol·licitud.

Article 12.12-4. Quota.
1. La quota per la sol·licitud d’etiqueta ecològica comunitària, en concepte de 

despeses de tramitació, és de 331,20 euros.
2. Aquesta quota pot ser objecte de les boniicacions següents:
a) Reducció del 35% si el subjecte passiu és una microempresa o una petita o 

mitjana empresa, segons la deinició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la 
Comissió.

b) Reducció del 25% si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador 
de serveis de països en desenvolupament.

c) Reducció del 75% en el cas de refugis de muntanya i de microempreses incloses 
en la categoria de serveis d’allotjament.

Les reduccions a i b són acumulables. L’aplicació de la reducció c no permet cap 
altra reducció addicional.

3. La quota anual per l’ús de l’etiqueta ecològica comunitària es determina 
aplicant el percentatge del 0,15% sobre el volum anual de vendes del producte o 
del servei a la Unió Europea, amb el mínim de 568,50 euros anuals i el màxim 
de 25.500 euros anuals. En el cas dels allotjaments turístics la quota mínima és 
de 110,45 euros.

4. La xifra del volum anual de vendes es basa, com a regla general, en la factura-
ció del producte o del servei amb etiqueta i es calcula a partir dels preus de fàbrica 
quan el producte que ha obtingut l’etiqueta és un bé i a partir del preu de lliurament 
quan es tracta de serveis.

En el cas dels allotjaments turístics el volum anual de vendes es calcula multipli-
cant el preu de l’allotjament pel grau d’ocupació. El producte obtingut es divideix 
per 2.

El preu de l’allotjament és el preu mitjà d’una nit, incloent-hi els serveis no fac-
turats a part com a extres.

5. La quota anual d’ús pot ser objecte de les boniicacions següents, que són 
acumulables i aplicables a la quota resultant mínima i màxima, sense excedir, en 
cap cas, el 50%:

a) Reducció del 35% si el subjecte passiu és una microempresa o una petita o 
mitjana empresa, segons la deinició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la 
Comissió.

b) Reducció del 25% si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador 
de serveis de països en desenvolupament.

c) Reducció del 15% als subjectes passius que acreditin tenir la certiicació EMAS 
o ISO 14001. Aquesta reducció resta subjecta a la condició que el subjecte passiu 
es comprometi, de manera expressa, a garantir que els seus productes o serveis 
amb etiqueta ecològica compleixen els criteris de l’etiqueta durant el període de 
validesa del contracte. Aquest compromís s’ha d’incorporar adequadament en els 
objectius mediambientals detallats del sistema de gestió ambiental. Els subjectes 
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passius que tenen la certiicació de conformitat amb la norma ISO 14001 han de 
demostrar cada any el compliment d’aquest compromís.

d) Reducció del 25% als tres primers sol·licitants que, en el conjunt de l’Estat, 
obtinguin l’etiqueta ecològica per una categoria de productes o serveis.

e) Reducció del 30% per a aquells productes als quals s’hagi atorgat una altra 
etiqueta ecològica que satisfaci els requisits generals de la norma ISO 14024.

6. Es dedueixen del preu dels productes els costos dels components que hagin 
estat subjectes al pagament d’una quota anual.

7. El còmput del període de vigència de la quota anual d’ús s’inicia el mateix dia 
en què s’aprova la resolució d’atorgament de l’etiqueta ecològica.

CAPÍTOL XIII. Taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats

Article 12.13-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius següents:
a) Els relatius als procediments d’autorització ambiental d’activitats.
b) Els relatius als procediments de modificació de l’autorització ambiental 

d’activitats.
c) Els relatius als procediments de revisió de l’autorització ambiental d’activitats 

i als procediments d’autorització ambiental d’activitats existents, d’acord amb el que 
estableixen, respectivament, l’article 37 i la disposició transitòria primera de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

Article 12.13-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals es 

presten els serveis especiicats per l’article 12.13-1.

Article 12.13-3. Exempcions.
Queden exempts de la taxa l’Estat, la Generalitat de Catalunya i els ens locals 

de Catalunya.

Article 12.13-4. Acreditació.
La taxa s’acredita, segons la naturalesa del fet imposable:
a) En els supòsits 1 i 2 quan l’Administració mediambiental declara, d’acord 

amb l’article 13.2.b) de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, que el projecte de la sol·licitud d’autorització ambiental 
presentat és adequat i suicient.

b) En el supòsit 3, quan s’inicia el procés de revisió de l’autorització, ja sigui 
d’oici o a petició del titular de l’autorització, o quan, a sol·licitud del titular, s’inicia 
el procediment d’autorització ambiental de l’activitat existent.

Article 12.13-5. Quota.
1. Per la prestació del servei del fet imposable del supòsit 1, es ixen les quotes 

següents:
a) La quota de 3.278,85 euros per als codis d’activitat 11.1 de l’annex I del Decret 

136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental.

b) La quota de 4.362 euros per als restants codis d’activitat de l’annex I del Decret 
136/1999, de 18 de maig, anteriorment citat.

2. Per a la prestació del servei del fet imposable dels supòsits 2 i 3, es ixen les 
quotes següents:

a) La quota de 1.639,50 euros per als codis d’activitat 11.1 de l’annex I del Decret 
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 
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de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental.

b) La quota de 2.181,05 euros per als restants codis d’activitat de l’annex I del 
Decret 136/1999, de 18 de maig, damunt citat.

3. En el supòsit que la prestació del servei inclogui l’avaluació i la declaració 
de l’impacte ambiental de l’activitat, la taxa s’ha d’incrementar en la quantitat de 
1.977,05 euros.

Article 12.13-6. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, i de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3 d’aquesta Llei, els ingressos derivats de la taxa resten afec-
tats al inançament del cost del servei prestat pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge.

CAPÍTOL XIV. Taxa pels serveis d’acreditació d’entitats col·laboradores de 
l’Administració en matèria de medi ambient

Article 12.14-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius relatius als 

procediments de:
a) Acreditació de les entitats ambientals de control.
b) Renovació de l’acreditació de les entitats ambientals de control.
c) Modiicació de l’acreditació de les entitats ambientals de control.
d) Supervisió de les actuacions de les entitats acreditades.
e) Acreditació d’establiments complementaris (laboratoris).
f) Renovació de l’acreditació d’establiments complementaris (laboratoris).
g) Modiicació de l’acreditació d’establiments complementaris (laboratoris).
h) Acreditació de veriicadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hi-

vernacle.
i) Renovació de l’acreditació de veriicadors d’informes d’emissió de gasos amb 

efecte d’hivernacle.
j) Modiicació de l’acreditació de veriicadors d’informes d’emissió de gasos 

amb efecte d’hivernacle.
k) Supervisió i seguiment de les actuacions dels veriicadors acreditats que 

portin a terme actuacions de veriicadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle a Catalunya.

Article 12.14-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que demanen 

o són objecte de la prestació dels serveis especiicats en l’article 12.14-1.

Article 12.14-3. Pagament de la taxa.
1. S’han de pagar una quota base, quan es presenta la sol·licitud corresponent 

a la primera fase de l’acreditació per a algun dels fets imposables establerts per 
l’article 12.14-1, i una quota complementària, quan s’hagi estudiat la documen-
tació presentada i s’hagi emès l’informe previ corresponent a la segona fase de 
l’acreditació o bé a la realització de l’auditoria extraordinària o parcial, o previ a la 
capacitació dels tècnics.

2. La quota en concepte de supervisió s’ha de liquidar una vegada feta l’auditoria 
d’intervenció.

Article 12.14-4. Quota.
Per la prestació del servei dels fets imposables establerts per l’article 12.14-1, es 

ixen les quotes següents:
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1. Fet imposable de l’article 12.14-1.a: procediment d’acreditació de les entitats 
ambientals de control.

1.1. Quota base: 2.207,55 euros.
1.2. Quota complementària.
1.2.1. Auditoria d’entitat.
1.2.1.1. Fins a dues tipologies, independentment del nivell, excepte tipologies 

industrials, energètiques o de gestió de residus de nivell I: 6.622,55 euros.
1.2.1.2. Més de dues tipologies o ins a dues tipologies si són industrials, ener-

gètiques o de gestió de residus: 11.037,65 euros.
1.2.2. Auditoria de camp ordinària o general:
a) De les entitats ambientals de control de tipologia industrial: 6.622,55 euros.
b) De les entitats ambientals de control de tipologia energètica o de gestió de 

residus, per cada tipologia: 4.415,10 euros.
c) Resta de tipologies, per cada una: 3.311,30 euros.
1.2.3. Auditories extraordinàries o parcials, com ara les derivades de canvis 

documentals durant el procés d’acreditació:
a) Auditories d’entitat: 1.379,75 euros.
b) Auditories de camp: 827,90 euros per cada auditoria.
2. Fet imposable de l’article 12.14-1.b: procediment de renovació de l’acreditació 

de les entitats ambientals de control
2.1. Quota base: 1.655,70 euros.
2.2. Quota complementària: la quota corresponent al fet imposable de l’article 

12.14-1.a per a l’auditoria d’entitat i el 50% de l’import de l’auditoria de camp or-
dinària o general. Per a les auditories extraordinàries, les quotes són equivalents a 
les del fet imposable de l’article 12.14-1.a.

3. Fet imposable de l’article 12.14-1.c: procediment de modiicació de l’acreditació 
de les entitats ambientals de control.

3.1. Quota complementària.
3.1.1. Procediment de modiicació per ampliació del nombre de tipologies.
3.1.1.1. Per ampliació d’una o dues tipologies o per canvi de nivell II a nivell I, 

excepte en el cas d’industrials, energètiques o de gestió de residus de nivell I:
a) En concepte d’auditoria d’entitat: 1.607,45 euros per cada nova tipologia o per 

cada canvi de nivell II a nivell I.
b) En concepte d’auditoria de camp ordinària, l’import establert per al fet impo-

sable a què fa referència l’article 12.14-1.a), segons que correspongui, excepte en el 
cas de passar de nivell II a nivell I, en què s’aplica el 50% de l’import establert per 
al dit fet imposable a aquest efecte.

3.1.1.2. Per ampliació de més de dues tipologies i per ampliació a la tipologia 
industrial i energètica o de gestió de residus de nivell I:

a) En concepte d’auditoria d’entitat: 4.822,25 euros.
b) En concepte d’auditoria de camp ordinària, l’import establert per al fet impo-

sable a què fa referència l’article 12.14-1.a), segons que correspongui, excepte en el 
cas de passar de nivell II a nivell I per a una determinada tipologia, en què s’aplica 
el 50% de l’import establert per al dit fet imposable a aquest efecte.

3.1.2. Procediment de modiicació de les condicions documentals que comporti 
la realització d’una auditoria de l’entitat: 1.655,70 euros. Si no comporta auditoria, 
165,60 euros.

3.1.3. Procediment d’aixecament d’una suspensió d’acreditació:
a) En concepte d’auditoria d’entitat: 1.655,70 euros.
b) En concepte d’auditoria de camp: 827,90 euros per auditoria.
3.1.4. Procediment de modiicació del personal capacitat:
a) Per cada auditoria de capacitació: 827,90 euros.
b) Per cada tècnic o tècnica a capacitar, sense auditoria i per tipologia: 165,60 

euros.
4. Fet imposable a què fa referència l’article 12.14-1.d: procediment de supervisió 

de les actuacions acomplertes per les entitats acreditades.
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La quota en concepte de supervisió de les actuacions acomplertes per les 
entitats ambientals de control i per les unitats tècniques de veriicació ambien-
tal acreditades, en el marc de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental, i del seu desplegament reglamentari, és 
la següent:

4.1. Per cada auditoria d’intervenció realitzada en activitats industrials o ener-
gètiques de l’annex I de la Llei 3/1998: 936,40 euros.

4.2. Per cada auditoria d’intervenció realitzada en activitats de gestió de residus 
o mineres de l’annex I de la Llei 3/1998 o per cada auditoria d’intervenció realitza-
da en activitats industrials o energètiques de l’annex II.1 de la Llei 3/1998: 780,30 
euros.

4.3. Per cada auditoria d’intervenció realitzada en activitats industrials o ener-
gètiques dels annexos II.2 i III de la Llei 3/1998, o de gestió de residus, mineres, 
comercials i de serveis, recreatives, d’espectacles i de lleure de l’annex II de la Llei 
3/1998: 728,30 euros.

4.4. Per cada auditoria d’intervenció realitzada en activitats d’instal·lacions de 
radiocomunicació o agrícoles i ramaderes, independentment de quin sigui l’annex 
de la Llei 3/1998, o per les altres tipologies de l’annex III de la Llei 3/1998: 520,20 
euros.

El nombre d’auditories d’intervenció ha de ser proporcional al nombre d’actuacions 
de l’entitat acreditada i no ha de superar en cap cas el 2% anual, sense comptar les 
motivades en reclamacions.

5. Fet imposable de l’article 12.14-1.e: procediment d’acreditació d’establiments 
complementaris (laboratoris) segons els vectors: aigües residuals, residus, caracte-
rització d’emissions a l’atmosfera.

5.1. Quota base: 1.655,70 euros.
5.2. Quota complementària pel procés d’acreditació inicial, que s’aplica en 

concepte d’auditoria d’entitat i d’auditories tècniques ordinàries o generals, segons 
vectors i paràmetres o tècniques analítiques.

5.2.1. Aigües residuals.
5.2.1.1. Paràmetres isicoquímics (matriu de la mostra d’aigua residual).
a) Analítica bàsica (pH, MES, DQO, DBO, clorurs, increment de temperatura, 

MI, MS, N, P, conductivitat): 10.596,15 euros.
b) Altres determinacions en funció de la tècnica analítica (absorció atòmica, 

plasma-ICP, cromatograia de gasos, cromatograia líquida, generadors d’hidrurs, 
espectrometria, etc.):

b.1. 1 o 2 tècniques analítiques: 10.596,15 euros.
b.2. 3 o 4 tècniques analítiques: 12.251,80 euros.
b.3. Analítica bàsica més 1 o 2 tècniques analítiques: 12.251,80 euros.
b.4. Tots els paràmetres isicoquímics o més de 5 tècniques analítiques: 14.238,60 

euros.
5.2.1.2. Paràmetres microbiològics (matriu de la mostra d’aigua residual): 10.596,15 

euros.
5.2.1.3. Analítica bàsica més paràmetres microbiològics (matriu de la mostra 

d’aigua residual): 12.251,80 euros.
5.2.1.4. Totes les determinacions (matriu de la mostra d’aigua residual): 16.114,95 

euros.
5.2.1.5. Matriu de la mostra d’aigües continentals o marines: s’incrementen els 

costos d’acreditació el 10%.
5.2.2. Residus.
Tots els paràmetres regulats per l’Ordre de l’1 de juny de 1995 sobre acreditació 

de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus i la seva 
modiicació del 26 de setembre de 2000: 13.576,30 euros.

5.2.3. Caracterització d’emissions a l’atmosfera
5.2.3.1. Determinació in situ per a gasos de combustió (CO2, SO2, NOX, CO, 

O2) i compostos orgànics volàtils (COV): 9.602,75 euros.
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5.2.3.2. Paràmetres analítics en funció de la tècnica d’anàlisi (gravimetria, 
volumetria, colorimetria, cromatograia líquida, cromatograia de gasos-masses, 
absorció atòmica, entre altres):

a) 1 o 2 tècniques analítiques: 9.602,75 euros.
b) 3 o 4 tècniques analítiques: 12.582,95 euros.
c) 5 o 6 tècniques analítiques: 15.231,95 euros.
5.2.3.3. Determinació in situ de gasos de combustió i 1 o 2 tècniques analítiques: 

12.582,95 euros.
5.2.3.4. Determinació in situ de gasos de combustió i 3 o 4 tècniques analítiques: 

15.231,95 euros.
5.2.3.5. Determinació in situ de gasos de combustió i 5 o 6 tècniques analítiques: 

17.549,90 euros.
5.3. Quota complementària per l’acreditació de més d’un vector.
La quota complementària es calcula com la suma de la quota complementària 

del vector que en funció dels paràmetres o les tècniques analítiques correspongui 
a una quota més elevada, el 40% del cost de la quota complementària del segon 
vector i el 20% del cost de la quota complementària del tercer vector, segons que 
correspongui.

5.4. Auditories extraordinàries o parcials: 1.986,80 euros (derivades de queixes, 
suspensions d’acreditació, etc.).

6. Fet imposable de l’article 12.14-1.f: procediment de renovació de l’acreditació 
d’establiments complementaris (laboratoris).

6.1. Quota base: 1.324,60 euros.
6.2. Quota complementària: s’aplica el 80% de la quota corresponent al fet 

imposable de l’article 12.14-1.e; per a les auditories extraordinàries les quotes són 
equivalents a les del fet imposable de l’article 12.14-1.e.

7. Fet imposable de l’article 12.14-1.g: procediment de modiicació de l’acreditació 
d’establiments complementaris (laboratoris).

7.1. Quota base: 827,90 euros.
7.2. Quota complementària.
7.2.1. Procediment de modiicació per ampliació dels vectors, els paràmetres 

i les tècniques analítiques: el 50% de la quota corresponent al fet imposable de 
l’article 12.14-1.e.

7.2.2. Procediment de modiicació de les condicions documentals de l’establi-
ment: 1.655,70 euros.

8. Fet imposable de l’article 12.14-1.h: procediment d’acreditació de veriicadors 
d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

8.1. Quota base: 673,20 euros.
8.2. Quota complementària:
8.2.1. Auditoria d’entitat: 1.938 euros.
8.2.2. Auditories de camp: 765 euros per cada auditoria realitzada.
En el cas que les auditories comportin despeses de desplaçament o pernoctació, 

aquestes despeses són a càrrec de l’entitat peticionària.
9. Fet imposable de l’article 12.14-1.i: procediment de renovació de l’acreditació 

de veriicadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
9.1. Quota base: 255 euros.
9.2. Quota complementària:
9.2.1. Auditoria d’entitat: 1.275 euros.
9.2.2. Auditories de camp: 765 euros per cada auditoria realitzada.
En el cas que les auditories comportin despeses de desplaçament o pernoctació, 

aquestes despeses són a càrrec de l’entitat peticionària.
10. Fet imposable de l’article 12.14-1.j: procediment de modiicació de l’acreditació 

de veriicadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
10.1. Procediment de modiicació de les condicions documentals que comporti 

auditoria d’entitat: 673,20 euros.
En cas de no comportar auditoria, 163,20 euros.
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10.2. Procediment d’aixecament d’una suspensió d’acreditació.
En concepte d’auditoria d’entitat: 1.173 euros.
En concepte d’auditories de camp: 765 euros per cada auditoria realitzada.
En el cas que les auditories comportin despeses de desplaçament o pernoctació, 

aquestes despeses són a càrrec de l’entitat peticionària.
11. Fet imposable de l’article 12.14-1.k: procediment de supervisió i seguiment 

de les actuacions dels veriicadors acreditats, independentment de l’entitat d’acre-
ditació, que portin a terme actuacions de veriicació d’informes d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle a Catalunya.

La quota en concepte de supervisió de les actuacions acomplertes pels veriica-
dors en el marc del comerç d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya 
és la següent:

11.1. Per cada auditoria d’intervenció d’entitat: 1.173 euros.
11.2. Per cada auditoria d’intervenció de camp realitzada, i en funció del tipus 

d’instal·lació, la quota és la següent:
Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal superior a 20 MW 

(excepte instal·lacions de residus perillosos o de residus urbans i centrals tèrmiques) 
(sector IA): 673,20 euros.

Altres instal·lacions industrials (sector IID):
Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de pasta de paper a partir de 

fusta o d’altres materials ibrosos: 673,20 euros.
Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartó amb una 

capacitat de producció de més de 20 tones diàries: 673,20 euros.
Centrals tèrmiques (sector IB): 846,60 euros.
Indústries minerals (sector IIB):
Instal·lacions de fabricació de clínquer (ciment sense polvoritzar) en forns rotatoris 

amb una producció superior a 500 tones diàries, i en forns d’un altre tipus amb una 
capacitat superior a 50 tones per dia: 846,60 euros.

Instal·lacions de fabricació de calç en forns de qualsevol tipus amb una capacitat 
de producció superior a 50 tones per dia: 846,60 euros.

Altres indústries minerals (sector IIC):
Instal·lacions de fabricació de vidre, incloent-hi la ibra de vidre, amb una capacitat 

de fusió superior a 20 tones per dia: 846,60 euros.
Instal·lacions per a la fabricació de productes de ceràmica per mitjà d’enfornada, 

concretament de teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic i porce-
llanes, amb una capacitat de producció superior a 75 tones per dia, i una capacitat 
d’enfornada de més de 4 m³ i de més de 300 kg/m³ de densitat de càrrega de foc: 
846,60 euros.

Reineries d’hidrocarburs (sector IC): 1.020 euros.
Coqueries (sector ID): 1.020 euros.
Producció i transformació de metalls fèrrics (sector IIA):
Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, incloent-hi 

mineral sulfurat: 1.020 euros.
Instal·lacions per a la producció de lingots d’alt forn o d’acer (fusió primària o 

secundària) incloent-hi les corresponents instal·lacions de colada contínua d’una 
capacitat de producció superior a 2,5 tones per hora: 1.020 euros.

El nombre d’auditories d’intervenció de camp ha de ser, com a norma general, de 
ins al 10% de les actuacions realitzades, amb un mínim de ins a dues per entitat, 
sense tenir en compte les derivades de reclamacions.

En cas d’auditories d’intervencions amb resultat desfavorable es porten a terme 
ins a tres auditories d’intervenció addicionals per cada auditoria d’intervenció 
desfavorable.

CAPÍTOL XV. Taxa per la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’emissió de 
gasos amb efecte hivernacle
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Article 12.15-1. 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 hiver-
nacle de les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de 
març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle.

Article 12.15-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques sol·licitants de 

l’autorització d’emissió de gasos amb efecte hivernacle a què fa referència l’article 
12.15-1.

Article 12.15-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de l’atorgament de l’autorització d’emissió de 

gasos amb efecte hivernacle.

Article 12.15-4. 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 290,30 euros.
2. En el cas d’autoritzacions d’emissió de gasos amb efecte hivernacle per a 

diverses instal·lacions la quota s’incrementa en 96,50 euros per cada instal·lació 
de més autoritzada.

Article 12.15-5. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al inançament 
de les actuacions per la prevenció i la minimització del canvi climàtic.

CAPÍTOL XVI. Taxa per la validació dels informes veriicats de les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle

Article 12.16-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius relatius al 

procediment de validació dels informes veriicats de les emissions de gasos amb 
efecte hivernacle de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, 
de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle.

Article 12.16-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els/les titulars d’autoritzacions d’emissions de 

gasos amb efecte hivernacle que sol·liciten la validació de l’informe veriicat de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Article 12.16-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de sol·licitar la validació de l’informe veriicat 

de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Article 12.16-4. Quota.
La quota de la taxa és de 240,10 euros.

Article 12.16-5. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al inançament 
de les actuacions per la prevenció i la minimització del canvi climàtic.
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TÍTOL XIII. Habitatge i ediicació

CAPÍTOL I. Taxa per l’expedició de la cèdula d’habitabilitat

Article 13.1-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa el reconeixement i la inspecció a efectes 

d’habitabilitat dels locals destinats a l’habitatge.

Article 13.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els/les sol·licitants de la cèdula, és a dir, les per-

sones naturals i jurídiques públiques o privades, promotores, propietàries i cedents 
en general de l’habitatge, tant si l’ocupen elles mateixes com si el lliuren a altres 
persones per qualsevol títol.

Article 13.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable. És, però, exigible 

a la bestreta des del moment de la sol·licitud d’expedició de la cèdula d’habita-
bilitat.

Article 13.1-4. Quota.
L’import de la quota és:
1. Primera ocupació:
1.1 Per un habitatge: 28,50 euros.
1.2. Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’un immoble de 2 a 5 habitatges: 

19,40 euros.
1.3. Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’un immoble de 6 habitatges o 

més: 11,60 euros.
2. Segona ocupació: per cada habitatge: 5,65 euros.

CAPÍTOL II. Taxa per a l’acreditació, la renovació i la veriicació del 
funcionament correcte de laboratoris d’assaig per al control de qualitat

Article 13.2-1. 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 ser 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 
veriicació del funcionament correcte dels dits laboratoris o la realització d’altres 
actuacions facultatives.

Article 13.2-2. 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 bene-
iciada.

Article 13.3-3. Acreditació.
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 13.3-4. Quota.
L’import de la taxa és:
a) Per l’acreditació o la renovació en una sola àrea: 643 euros.
b) Per l’acreditació o la renovació en dues àrees: 964,50 euros.
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c) Per l’acreditació o la renovació simultània en tres àrees: 1.286 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: 
214,35 euros.

f) Per actuacions de seguiment i control: 321,50 euros.
g) Per actuacions facultatives: 160,75 euros.

TÍTOL XIV. Indústria

CAPÍTOL I. Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, 
autoritzacions d’instal·lacions i inscripcions al Registre d’Establiments 
Industrials, control d’aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions 
tècniques i informes

Article 14.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament competent 

en matèria de seguretat industrial dels serveis especiicats a l’article 14.1-4.

Article 14.1-2. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones naturals o jurídi-

ques, públiques o privades, a les quals es presten o afecten els serveis esmentats a 
l’article 14.1-4.

2. Són subjectes passius substituts del contribuent les entitats concessionàries 
quan el servei és prestat en virtut de concessió, sens perjudici de la repercussió que 
tinguin en el contribuent.

Article 14.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i es pot exigir, però, a la bestreta 

des del moment de la iniciació de l’expedient. Si, un cop iniciat l’expedient, se’n 
produeix la conclusió, per desistiment de la persona interessada o per causes que li 
siguin imputables, la taxa s’acredita en la quantia d’un 35% de la tarifa aplicable, 
si no ha tingut lloc la prestació total del servei. En el supòsit contrari, s’acredita la 
totalitat de la taxa i no és procedent cap devolució.

Article 14.1-4. Quota.
Les quotes de la taxa s’ajusten a les tarifes següents:
1. Metrologia
1.1. Aprovació de model, modiicació d’aprovació de model, autorització d’ús 

metrològic, autorització o habilitació de laboratoris o altres organismes de control, 
pròrrogues d’aprovació de model d’aparells metrològics, certiicats d’ús metrològic 
i certiicats d’assaigs metrològics: la quota per la tramitació és de 109,9 euros per 
model o família de tipus.

1.1.1. Trasllats, ampliacions i modiicacions de laboratoris, autoritzats o habilitats, 
i també la inscripció en el registre de control metrològic: la quota de tramitació és 
de 55 euros.

1.2. Veriicació primitiva, veriicació de la Unió Europea i primeres veriica-
cions:

1.2.1. Fetes per l’Administració: la quota d’emissió de l’etiqueta o del certiicat 
de veriicació és la corresponent a l’apartat 3.1.1.

1.2.2. Fetes per un laboratori habilitat o per una empresa amb certiicació de la 
Unió Europea: la quota de tramitació és de 1,55 euros per aparell.
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1.3. Veriicació després de reparació o modiicació:
1.3.1. Fetes per l’Administració: la quota d’emissió de l’etiqueta o del certiicat 

de veriicació és la corresponent a l’apartat 3.1.1.
1.3.2. Fetes per un laboratori habilitat o una entitat veriicadora autoritzada: la 

quota de tramitació és de 1,55 euros per aparell.
1.4. Veriicació periòdica:
1.4.1. Fetes per l’Administració: la quota d’emissió de l’etiqueta o del certiicat 

de veriicació és la corresponent a l’apartat 3.1.1.
1.4.2. Fetes per un laboratori habilitat o una entitat veriicadora autoritzada: la 

quota de tramitació és de 1,55 euros per aparell o com a màxim el 3% de la tarifa 
aplicada per l’entitat veriicadora autoritzada.

1.5. Veriicacions per motius de reclamació: la quota per aquestes comprovacions 
és la corresponent a l’apartat 3.1.1 per cada reclamació.

2. Resolució d’expedients de concessió i autorització d’activitats industrials i 
instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització, inscripció 
en el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya i comprovació d’activitats 
i instal·lacions que no requereixen autorització o concessió prèvies o l’atorgament 
de les quals no correspon a la Generalitat de Catalunya.

2.1. Inscripcions en el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya.
2.1.1. Nou establiment que no necessita la presentació de certiicat tècnic: 58,00 

euros.
2.1.2. Nou establiment que requereixi la presentació de certiicat tècnic: 115,80 

euros.
2.1.3. Per la inscripció d’un nou establiment derivat de l’acció inspectora, s’aplica 

el 200% de la quota corresponent a l’apartat 2.1.1 o 2.1.2 segons sigui el cas.
2.2. Altres tipus d’expedients.
2.2.1. Nova instal·lació o ampliació (base: valor de la instal·lació o de l’ampliació 

en euros).
2.2.1.1. Fins a 30.050,60 euros: 54,70 euros.
2.2.1.2. Més de 30.050,60 euros ins a 60.101,21 euros: 109,02 euros.
2.2.1.3. Més de 60.101,21 euros ins a 120.202,42 euros: 218,25 euros.
2.2.1.4. Més de 120.202,42 euros ins a 1.202.024,21 euros: 436,45 euros.
2.2.1.5. Més de 1.202.024,21 euros ins a 30.050.605,22 euros: 87,40 euros+302,95 

*N
2.2.1.6. Més de 30.050.605,22 euros: 4.449,95 euros+164,45 *N
N=nombre de milions o fracció.
2.2.2. Per la inscripció d’instal·lacions que per llur escassa importància no 

necessiten projecte tècnic, s’aplica el 50% de la quota corresponent de l’apartat 
2.2.1.

2.2.3. Per les pròrrogues i les modiicacions de les instal·lacions que afecten la 
seguretat, quan no pressuposen ampliació de les inscrites en el Registre, s’aplica el 
25% de la quota corresponent de l’apartat 2.2.1. La base, en aquest cas, és el valor 
de les modiicacions.

2.2.4. Quan l’expedient principal comporta, a més, la presentació de separata 
d’altres reglamentacions de seguretat, s’aplica, pel conjunt, el 150% de la quota 
corresponent de l’apartat 2.2.1.

2.2.5. Per les ampliacions, les modiicacions o els canvis derivats de l’acció 
inspectora en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres, 
s’aplica el 200% de la quota corresponent de l’apartat 2.2.1.

3. Control i prova d’aparells, recipients o vehicles sotmesos a prova inicial, 
periòdica o per reforma, en virtut de la reglamentació de seguretat, homologació 
i normalització, competència del Departament competent en matèria de seguretat 
industrial.

3.1. Control estadístic de certiicacions de prova emeses pel fabricant, el con-
servador o les entitats d’inspecció i control i les entitats concessionàries del servei 
ITV.
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3.1.1. Certiicacions unitàries relatives a exempció de tacògraf i limitadors de 
velocitat, exempció d’antiencastament, exempció d’homologació, autorització de 
itxa tècnica, catalogació com a vehicle històric i altres certiicacions unitàries: 
6,95 euros cada concepte.

3.1.2. Certiicacions de lots d’elements de productes de petit valor, fabricats en 
sèrie. Per unitat: Recipients de més de 100 litres: 1,45 euros. Recipients de menys 
de 100 litres: 0,75 euros.

3.2. Inspecció tècnica de vehicles feta per personal del Departament competent 
en matèria de seguretat industrial, utilitzant o no les estacions ITV dels concessi-
onaris i l’expedició del certiicat.

3.2.1. Inspeccions periòdiques de vehicles-enganxall, amb emissió de la corres-
ponent certiicació: 22,70 euros.

3.2.2. Inspeccions periòdiques per a duplicats o per a la matriculació del vehicle: 
22,70 euros.

3.2.3. Inspeccions per a l’autorització de reformes o comprovació d’elements 
auxiliars o conjunts de vehicles i per a l’exempció d’homologació de vehicles: 
22,70 euros.

3.2.4. Inspecció de taxímetres o comptaquilòmetres: 8,60 euros.
4. Ordenació minera (Q=nombre de quadrícules mineres).
4.1. Permisos d’exploració (mínim per a Q=300): 1.302,35 euros+1,50 euros 

(Q-300).
4.2. Permisos d’investigació (mínim Q=1): 1.302,35 euros+5,15 euros (Q-1).
4.3. Concessió d’explotació derivada (mínim Q=50): 1.302,35 euros+24,55 euros 

(Q-50).
4.4. Concessió d’explotació directa (mínim Q=50): 1.672,90 euros+24,55 euros 

(Q-50).
4.5. Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les seccions A, C i D. 

La base és el valor del pressupost anual d’explotació: s’aplica el 150% de la quota 
corresponent de l’apartat 2.2.1.

4.6. Activitats mineres ains: la base és el valor de la instal·lació o de l’amplia-
ció.

4.6.1. Inscripció i autorització d’indústries mineres i pedreres, pous, tallers de 
pirotècnia i polvorins i llurs ampliacions: s’aplica la quota corresponent de l’apartat 
2.2.1.

4.6.2. Canvi de nom, pròrrogues, caducitats, modiicacions i canvi de condicions 
de l’activitat.

4.6.2.1. Pel canvi de nom, les pròrrogues, les caducitats, les modiicacions i 
el canvi de condicions de l’activitat, s’aplica la quota corresponent de l’apartat 
2.2.3.

4.6.2.2. Per les ampliacions, els canvis de nom, les modiicacions o els canvis 
derivats de l’acció inspectora dels registres, en ocasió de la revisió periòdica o a 
petició de tercers, s’aplica la quota corresponent a l’apartat 2.2.5.

4.7. Particions i perímetres de protecció: 236 euros.
5. Certiicacions tècniques i informes.
5.1. Certiicats de conformitat i assaigs.
5.1.1. Certiicacions, informes i resolucions relatius a la fabricació de tipus únic, 

certiicats de conformitat, certiicats de seguretat equivalent i aprovació de tipus 
d’aparell: 25,70 euros.

5.2. Registre d’actuacions d’entitats col·laboradores i d’inspecció i control, 
d’empreses i de professionals autoritzats.

5.2.1. Inscripció reglamentària de professionals, empreses i entitats col·laboradores 
i d’inspecció i control; pròrrogues, canvis de nom i canvis de nomenament de tècnics 
de laboratori autoritzats o habilitats, i certiicacions acreditatives de responsable 
tècnic de taller de reparació d’automòbils: 36,85 euros.

5.2.2. Certiicacions referents a les inscripcions registrals d’empreses i de pro-
fessionals autoritzats, de responsables de tallers de reparació d’automòbils, i de 
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no-suspensió d’activitats, i també l’emissió de duplicats dels documents originals 
o les certiicacions acreditatives: 13,35 euros.

5.3. Altres certiicacions i informes.
5.3.1. Informes relatius a activitats mineres (presa de mostres del fons del sac, 

aforament d’aigües, revisions reglamentàries d’elements auxiliars a les mines, cadu-
citat de concessions, camps de tir, accidents, autorització de l’ús o emmagatzematge 
d’explosius, voladures, tallers de pirotècnia i altres): 119,20 euros.

5.3.2. Confrontacions de projectes, instal·lacions, aparells, productes i activitats 
per a estendre informes o certiicacions, a petició de la persona interessada o de 
terceres, per a obtenir subvencions o desgravacions o per a altres inalitats, per a 
presentació davant d’altres organismes, per a estimacions de consum o frau, per 
a expropiacions, per a consolidació de concessions i per a explotació de patents i 
models d’utilitat: 91,80 euros.

5.3.3. Comprovació dels nivells de qualitat dels serveis públics de subministra-
ment d’aigua, de gas i d’electricitat: 183,40 euros.

5.3.4. Per l’emissió d’informes previs, certiicacions i consultes de bases de dades 
externes relatius al registre de patents i marques: 21,70 euros.

6. Còpia autèntica de la targeta d’inspecció tècnica de vehicles: 7,35 euros.

Article 14.1-5. Exempcions.
És exempta del pagament de la taxa l’expedició de duplicats de la targeta ITV, en cas 

de robatori, sempre que aquest es justiiqui mitjançant la corresponent denúncia.

Article 14.1-6. Normes d’aplicació de les quotes
1. La veriicació, tret de la metrologia, i la prova d’aparells o elements en la-

boratoris oicialment autoritzats es poden fer en lots uniformes, i els controls es 
poden fer utilitzant sistemes de mostratge adequats. El Departament competent 
en matèria de seguretat industrial, ha de ixar el nombre d’unitats que integra 
cada lot.

2. L’import de la taxa per la veriicació primitiva d’aparells o productes fabricats 
que van destinats a la venda no pot ultrapassar el 3% del preu de cost de l’objecte 
veriicat. Quan la taxa ixada en les quotes anteriors l’ultrapassa, aquella es redueix 
al percentatge esmentat.

3. El Departament competent en matèria de seguretat industrial pot comprovar 
d’oici els valors declarats en la documentació aportada i sol·licitar els comprovants 
que calgui, per, si escau, rectiicar la base per a la ixació de la taxa. A aquest efecte, 
els seus serveis d’inspecció poden establir barems o valors mitjans que facilitin la 
tasca d’avaluació, sens perjudici del dret de recurs de l’administrat o administrada 
regulat per aquesta Llei.

4. En el cas que els serveis d’inspecció necessaris per a l’atorgament d’autorit-
zació o la inscripció d’instal·lacions o aparells subjectes a reglaments de seguretat 
industrial i normalització siguin prestats per entitats d’inspecció i control conces-
sionàries de la Generalitat o, dins el seu àmbit d’actuació, per les concessionàries 
del servei d’inspecció tècnica de vehicles amb caràcter general, s’aplica la quota 
3.1.1, i no les 2 i 3, als administrats.

5. Els subjectes passius substituts tenen l’obligació de fer liquidacions trimestrals 
en el termini de vint dies a partir de l’últim del trimestre.

6. En els casos en què la veriicació metrològica es fa per mostreig, quan així 
sigui determinat per reglament o a sol·licitud de les empreses, quan aquestes tinguin 
implantat un sistema de qualitat d’acord amb les normes ISO-9001 o ISO-9002 i 
presentin anualment una auditoria feta pel Laboratori General d’Assaigs i Investi-
gacions, o altres centres autoritzats, de compliment de les normes metrològiques, 
l’import de la taxa és el que correspon al nombre d’unitats de la mostra, per aplicació 
de la quota adequada al preu de cada unitat.

7. L’exigibilitat de les taxes a la bestreta establerta per l’article 14.1-3, pot ser 
aplicada quan les companyies de subministrament energètic i altres de similars 
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presentin un elevat nombre d’expedients o per motiu d’urgència raonada, sens 
perjudici del compliment dels terminis reglamentaris d’ingrés del deute tributari 
corresponent.

TÍTOL XV. Joc i espectacles

CAPÍTOL I. Taxa per la prestació de serveis per la Direcció General del Joc i 
d’Espectacles

Article 15.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General 

del Joc i d’Espectacles o les entitats que autoritzi de les actuacions o els serveis 
administratius que es consignen a l’article 15.1-4.

Article 15.1-2. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques 

en interès de les quals es fan les actuacions administratives o es presten els serveis 
administratius que constitueixen el fet imposable.

2. Són subjectes passius substituts del contribuent les persones físiques o jurídi-
ques que sol·liciten les actuacions o els serveis administratius quan aquests s’han 
de prestar a favor d’altres persones diferents del/de la sol·licitant.

Article 15.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la iniciació de l’actuació administrativa o de 

la prestació del servei que constitueix el fet imposable, però pot ser exigida en el 
moment en què es fa la sol·licitud d’aquests serveis. En el cas de les inspeccions 
tècniques de màquines recreatives i d’atzar, si un cop sol·licitat el servei aquest no 
es prestés per desistiment o per alguna altra causa imputable al/a la sol·licitant, la 
taxa s’acredita en un 35% de la quota que correspongui, segons la quota establerta 
per l’article 15.1-4.

Article 15.1-4. Quota.
L’import de la quota és:
1. Emissió de documents d’homologació de material de joc o inscripció en el 

Registre de Models: 183,20 euros.
2. Inscripció, autorització i renovació d’empreses:
2.1. Inscripció en els registres i autorització d’empreses de joc: 228,75 euros.
2.2. Inscripció en el Registre d’Empreses Recreatives i d’Espectacles: 45,50 

euros.
2.3. Modiicacions de les condicions d’inscripció i autorització d’empreses de 

joc: 45,50 euros.
3. Emissió de documents professionals: 27,10 euros.
4. Autorització i renovació de locals i establiments:
4.1. De casinos de joc: 4.580,75 euros.
4.2. De sales de bingo: 915,90 euros.
4.3. De salons de joc (màquines B): 457,90 euros.
4.4. De salons recreatius (màquines A): 228,75 euros.
4.5. D’altres locals de joc, d’espectacles i activitats recreatives: 45,50 euros.
4.6. Modiicació d’autoritzacions de constitució i funcionament de locals i es-

tabliments de jocs: 45,50 euros.
5. Expedició i duplicats de permisos d’explotació: 91,25 euros.
6. Diligències relatives a la tramitació de la instal·lació o l’emplaçament i als 

permisos per a l’explotació de les màquines recreatives i d’atzar, i diligències rela-
tives als llibres: 45,50 euros.
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7. Examen d’expedient d’autoritzacions de rifes, tómboles, combinacions alea-
tòries i apostes: 45,50 euros.

8. Autoritzacions governatives d’espectacles i actes recreatius amb caràcter 
professional:

8.1. Fins a 5.000 persones d’aforament: 54,80 euros.
8.2. Cada 5.000 persones més o fracció: 45,50 euros.
9. Autoritzacions governatives d’espectacles amb caràcter no professional: 4,45 

euros.
10. Autoritzacions governatives d’actes esportius amb caràcter professional: 

45,50 euros.
11. Autorització d’espectacles taurins:
11.1. Festes de braus: 91,30 euros.
11.2. Correbous: 45,50 euros.
12. Expedició de duplicats: 50% de la quota.
13. Obtenció de l’habilitació mitjançant l’expedició d’un carnet professional per 

la Direcció General del Joc i d’Espectacles i la placa identiicativa corresponent: 
31,70 euros.

14. Expedició de permís d’explotació per substitució amb emplaçament: 182,20 
euros.

15. Expedició de permís d’explotació amb emplaçament: 136,75 euros.
16. Obtenció de l’habilitació com a entitat d’inspecció o com a laboratori d’as-

saigs: 915,85 euros.
En funció del tipus d’habilitació sol·licitada s’han de pagar, a més, les taxes 

següents:
16.1. Per assaigs previs d’homologació de màquines recreatives dels tipus B, C 

i, potestativament, del tipus A: 272,65 euros.
16.2. Per a l’autorització d’altres elements i material de joc i apostes o per inspec-

cions tècniques per a la renovació de permisos d’explotació de màquines recreatives 
i d’atzar: 187,20 euros.

16.3. Per la comprovació del funcionament correcte dels aparells i els materials 
de joc i apostes: 243,80 euros.

16.4. Per la inspecció i el control tècnic de les instal·lacions, d’acord amb el 
que estableix l’article 20.3 de la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc: 272,65 euros.

17. Proves per a l’obtenció de l’acreditació de controlador d’accés: 22,05 eu-
ros.

TÍTOL XVI. Patronat de la Muntanya de Montserrat

CAPÍTOL I. Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat

Article 16.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús del servei d’aparcament de vehicles 

del qual és titular l’organisme autònom Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
quan no estigui afectat al servei del Patronat.

Article 16.1-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que 

utilitza l’aparcament de vehicles.

Article 16.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment que s’inicia l’ús de l’aparcament.
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Article 16.1-4. Quota.
L’import de la quota
De dia (de les 6 a les 22 hores) és:
1. Temps màxim (1/2 hora):
Turismes: 0 euros.
Motos: 0 euros.
Autocars: 0 euros.
2. Temps màxim (Tot el dia):
Turismes: 5 euros.
Motos: 2 euros.
Autocars: 20 euros.
3. Temps màxim (3 dies):
Turismes: 6 euros.
Motos: 3 euros.
Autocars: 24 euros.
4. Temps màxim (7 dies):
Turismes: 7 euros.
Motos: 5 euros.
Autocars: 30 euros.
5. Temps màxim (15 dies):
Turismes: 8 euros.
Motos: 7 euros.
Autocars: 40 euros.
6. Temps màxim (30 dies):
Turismes: 12 euros.
Motos: 9 euros.
Autocars: 50 euros.
7. Temps màxim (60 dies):
Turismes: 15 euros.
Motos: 12 euros.
Autocars: 60 euros.

Article 16.1-5. Exempcions i boniicacions.
1. Queda exempta la primera mitja hora d’ús de l’aparcament per a tot tipus de 

vehicles.
2. S’estableixen les següents boniicacions en la quota determinada conforme 

a l’article 16.1-4:
a) Gaudeixen d’una boniicació de 2 euros per vehicle les persones que partici-

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

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

Article 16.1-6. Afectació de la taxa.
De conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3 d’aquesta Llei, els ingressos 

derivats de la taxa resten afectats al inançament del cost dels serveis prestats pel 
Patronat de la Muntanya de Montserrat.

TÍTOL XVII. Pesca

CAPÍTOL I. Taxa pesca marítima
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Article 17.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General de 

Pesca i Acció Marítima dels serveis següents:
1. L’atorgament de qualsevol autorització administrativa necessària per al des-

envolupament de l’activitat de la pesca i l’aqüicultura.
2. Els drets d’examen per a l’obtenció de títols per a l’exercici de l’activitat profes-

sional nauticopesquera i de busseig i per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva i 
subaquaticoesportiva. L’expedició de títols i targetes d’identitat professional per a 
l’exercici de l’activitat nauticopesquera i de busseig. L’expedició de títols i targetes 
d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva i suba-
quaticoesportiva. La renovació de targetes. L’expedició de duplicats de certiicats 
d’examen, de títols i targetes. L’eliminació de la nota restrictiva de comandament. 
Les convalidacions d’assignatures i títols. L’autorització d’obertura d’escoles es-
portives nàutiques, centres per a l’ensenyament de la navegació d’esbarjo i centres 
de busseig.

3. Les autoritzacions dels concursos de pesca recreativa.

Article 17.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten els serveis 

determinats a l’article 17.1-5.

Article 17.1-3. Exempcions.
Són exempts de la taxa per l’expedició de la llicència de pesca recreativa els/les 

titulars que acreditin documentalment la condició de jubilats o jubilades.

Article 17.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 17.1-5. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament de la 

pesca i l’aqüicultura.
Per cada expedient: 24,35 euros.
2. Títols per a l’exercici de l’activitat professional nauticopesquera i de busseig i 

per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva i subaquaticoesportiva.
2.1. Drets d’examen.
2.1.1. Per a l’obtenció dels títols per a l’exercici de l’activitat professional nauti-

copesquera i de busseig que requereix un examen únic: 22,80 euros.
2.1.2. Per a l’obtenció dels títols per a l’exercici de l’activitat professional nau-

ticopesquera i de busseig que requereixen un examen per assignatura o mòdul: 
22,80 euros.

2.1.3. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
patró/ona de navegació bàsica (examen teòric): 45,55 euros.

2.1.4. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
patró/ona de navegació bàsica (examen pràctic): 75,10 euros.

2.1.5. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
patró/ona d’embarcacions d’esbarjo (examen teòric): 53,55 euros.

2.1.6. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
patró/ona d’embarcacions d’esbarjo (examen pràctic): 75,10 euros.

2.1.7. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
patró/ona de iot (examen teòric): 68,35 euros.

2.1.8. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
patró/ona de iot (examen pràctic): 135,35 euros.

2.1.9. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
capità/ana de iot (examen teòric): 91 euros.
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2.1.10. Per a l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de 
capità/ana de iot (examen pràctic): 135,35 euros.

2.1.11. Exàmens per a l’obtenció dels títols subaquaticoesportius: 91 euros.
2.1.12. Examen per a l’obtenció del títol de patró/ona de moto nàutica: 45,55 

euros.
2.2. Expedició de títols i targetes:
2.2.1. Expedició de títols i targetes d’identitat professional per a l’exercici de 

l’activitat nauticopesquera i de busseig: 38,80 euros.
2.2.2. Expedició de títol i targeta d’acreditació de la titulació per a l’exercici de 

l’activitat nauticoesportiva de patró/ona de navegació bàsica: 45,55 euros.
2.2.3. Expedició de títol i targeta d’acreditació de la titulació per a l’exercici de 

l’activitat nauticoesportiva de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo: 45,55 euros.
2.2.4. Expedició de títol i targeta d’acreditació de la titulació per a l’exercici de 

l’activitat nauticoesportiva de patró/ona de iot: 64,95 euros.
2.2.5. Expedició de títol i targeta d’acreditació de la titulació per a l’exercici de 

l’activitat nauticoesportiva de capità/ana de iot: 64,95 euros.
2.2.6. Expedició de títols i targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici 

de l’activitat subaquaticoesportiva: 38,80 euros.
2.2.7. Expedició de títol i targeta d’acreditació de la titulació per a l’exercici de 

l’activitat nauticoesportiva de patró/ona de moto nàutica: 45,55 euros.
2.3. Renovació de targetes.
2.3.1. Renovació de targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’ac-

tivitat nauticoesportiva, subaquaticoesportiva (per caducitat, pèrdua, robatori i 
eliminació de la nota restrictiva): 38,80 euros.

2.3.2. Renovació de targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’acti-
vitat professional nauticopesquera i de busseig professional (per caducitat, pèrdua, 
robatori i eliminació de la nota restrictiva): 38,80 euros.

2.3.3. Renovació de targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de 
l’activitat nauticoesportiva (per caducitat, pèrdua, robatori o eliminació de la nota 
restrictiva) a les persones més grans de 70 anys: 7,55 euros.

2.4. Expedició de duplicats de certiicats d’examen, de títol (diplomes) i de 
targetes.

2.4.1. Expedició de duplicats de certiicats 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: 16,05 euros.

2.5. Convalidació d’assignatures i títols.
2.5.1. Convalidació d’assignatures i títols nauticopesquers: 22,80 euros.
3. Per l’autorització de cada concurs de pesca: 73,35 euros.
4. Autoritzacions.
4.1. Autorització d’obertura.
4.1.1. Escoles esportives nàutiques: 90,55 euros.
4.1.2. Centres privats per a l’ensenyament de la navegació d’esbarjo: 90,55 

euros.
4.1.3. Centres de busseig: 90,55 euros.
4.1.4. Centres de pràctiques de motos nàutiques: 90,55 euros.
4.2. Autorització per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i de 

navegació i de pràctiques de vela per a l’obtenció dels títols nauticoesportius: 90,55 
euros.

4.3. Autorització per a la realització del curs per a l’obtenció del títol de busse-
jador/a professional de petita profunditat: 90,55 euros.

5. Obtenció d’equiparacions entre les qualiicacions de busseig d’esbarjo d’en-
titats federatives i no federatives i les qualiicacions oicials de busseig d’esbarjo: 
189,40 euros.

CAPÍTOL II. Taxa pel permís de pesca
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Article 17.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l’ator-

gament dels permisos per a pescar en les zones de pesca controlada.

Article 17.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l’expedició 

dels permisos corresponents per a pescar en les zones de pesca controlada.

Article 17.2-3. Exempcions.
1. Són exempts del pagament de la taxa els subjectes passius que acreditin do-

cumentalment la situació d’incapacitat permanent total o absoluta i les persones 
menors de catorze anys.

2. Els subjectes passius que acreditin documentalment la condició de jubilat o 
jubilada són exempts del pagament de la taxa, en la modalitat de pesca sense mort, 
de dilluns a dijous, llevat de festius i vigílies de festius. No s’inclou en aquesta 
exempció la taxa per permisos de zones de pesca controlada intensiva.

3. Els pescadors o pescadores riberencs de les zones d’aigües d’alta muntanya, 
que són els que tenen el veïnatge administratiu en els termes municipals pels quals 
transcorren els trams d’aigües d’alta muntanya, tenen una boniicació del 60% de 
la quota de la tarifa general de la taxa.

Article 17.2-4. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva en l’acta de sol·licitud del permís per a pescar.

Article 17.2-5. Quota.
La quota de la taxa per permisos de zones de pesca controlada és:
1. Salmònids amb mort
Tarifa general: 6,50 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona o pescador o pescadora 

federat: 6,50 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona i que, a més, és federat: 

3,30 euros.
2. Salmònids sense mort
Tarifa general: 5,35 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona o pescador o pescadora 

federat: 5,35 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona i que, a més, és federat: 

2,70 euros.
3. Intensiu amb mort
Tarifa general: 11,85 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona o pescador o pescadora 

federat: 11,85 euros
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona i que, a més, és federat: 

6,50 euros.
4. Intensiu sense mort
Tarifa general: 7,55 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona o pescador o pescadora 

federat: 7,55 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona i que, a més, és federat: 

4,35 euros.
5. Ciprínids (diari)
Tarifa general: 3,30 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona o pescador o pescadora 

federat: 3,30 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona i que, a més, és federat: 

2,20 euros.
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6. Ciprínids (anual)
Tarifa general: 16,10 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona o pescador o pescadora 

federat: 16,10 euros.
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona i que, a més, és federat: 

7,55 euros.

Article 17.2-6. Autorització de cobrament.
S’autoritza el Departament de Medi Ambient i Habitatge perquè, en el marc del 

conveni que subscrigui per a la gestió de les zones de pesca controlada amb les 
federacions esportives catalanes o altres entitats legalment constituïdes vinculades 
al món de la pesca, atribueixi a aquestes federacions o entitats el cobrament de la 
taxa en nom i per compte de la Generalitat. En el marc del dit conveni, es pot establir 
una compensació econòmica a les federacions o entitats, pel cobrament de la taxa, 
del 5% als llocs amb lectors de targeta i del 10% als que no en tenen.

Article 17.2-7 Afectació de la taxa.
La taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb l’article 1.1-3, 

els ingressos derivats de la taxa s’afecten a la gestió, la conservació i la vigilància 
de les zones de pesca controlada, en les partides corresponents del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge.

CAPÍTOL III. Taxa per la llicència de pesca recreativa i matrícula d’embarcacions 
i aparells lotants per a la pesca

Article 17.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a 

l’expedició de les llicències i les matrícules que, d’acord amb la legislació vigent, 
són necessàries per a practicar la pesca recreativa o per a dedicar embarcacions o 
aparells lotants a la pesca recreativa.

Article 17.3-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de 

les quals s’expedeixen les llicències o les matrícules necessàries per a la pesca 
recreativa o per a l’ús d’embarcacions i aparells lotants quan es practica aquesta 
pesca.

Article 17.3-3. Exempcions.
Són exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d’expedició de la llicència per 

a exercir la pesca recreativa els subjectes passius que acreditin documentalment la 
condició de jubilats o jubilades i els que estiguin en situació d’incapacitat permanent 
total o absoluta, o totes dues, i les persones menors de catorze anys.

Article 17.3-4. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva en el moment en què se sol·liciten les llicències 

o les matrícules.

Article 17.3-5. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Llicències de pesca recreativa
Les durades de les llicències i els imports de les quotes respectives són:
1.1 Pesca recreativa:
Durada: 1 any: 14,75 euros.
Durada: 2 anys: 25,70 euros.
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Durada: 3 anys: 36,70 euros.
Durada: 4 anys: 44,05 euros.
1.2. Pesca recreativa submarina:
Durada: 1 any: 14,75 euros.
1.3. Pesca recreativa col·lectiva:
Durada: 1 any, ins a 10 persones: 91,65 euros.
Durada: 1 any, més de 10 persones: 183,20 euros.
Durada: 2 anys, ins a 10 persones: 183,20 euros.
Durada: 2 anys, més de 10 persones: 366,25 euros.
Durada: 3 anys, ins a 10 persones: 274,70 euros.
Durada: 3 anys, més de 10 persones: 549,30 euros.
Durada: 4 anys, ins a 10 persones: 366,25 euros.
Durada: 4 anys, més de 10 persones: 732,35 euros.
2. Llicències de pesca professional:
2.1. Corall, marisqueig: 22,10 euros.
2.2. Angula: 36,75 euros.
2.3. Cucs de mar, rall: 7,40 euros.
3. Matrícula d’embarcacions i aparells lotants per a la pesca en aigües conti-

nentals. Tenen vigència d’un any, i les classes i els imports són:
3.1. Classe 1a: embarcacions de motor 11,60 euros.
3.2. Classe 2a: embarcacions per vela, rem, perxa o qualsevol altre procediment 

diferent del motor: 4,90 euros.

Article 17.3-6. Afectació.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb l’article 

1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a la conservació d’aquest recurs 
piscícola a les partides corresponents del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
i del Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural.

TÍTOL XVIII. Política lingüística

CAPÍTOL I. Taxa pels drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels 
certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política 
Lingüística

Article 18.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves per a l’obtenció 

dels certiicats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política 
Lingüística.

Article 18.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

Article 18.1-3. Exempcions i boniicacions.
1. Són exempts d’aquesta taxa, amb la justiicació documental prèvia de la seva 

situació, els subjectes passius en situació d’atur que no perceben cap prestació 
econòmica i els jubilats o jubilades.

2. En relació amb la taxa per drets d’inscripció en les proves per a l’obtenció dels 
certiicats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística 
regulada per aquest article s’estableix una boniicació del 30% per a les persones 
membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, 
i una boniicació del 50% per a les persones membres de famílies nombroses de 
categoria especial.
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Article 18.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei i s’exigeix en el moment 

de la inscripció.

Article 18.1-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. Proves per a l’obtenció del certiicat de nivell bàsic de català (certiicat A 

bàsic): 14,10 euros.
2. Proves per a l’obtenció del certiicat de nivell elemental de català (certiicat 

A elemental): 14,10 euros.
3. Proves per a l’obtenció del certiicat de nivell intermedi de català (certiicat 

B): 14,10 euros.
4. Proves per a l’obtenció del certiicat de suiciència de català (certiicat C): 

24,55 euros.
5. Proves per a l’obtenció del certiicat de nivell superior de català (certiicat D): 

24,55 euros.
6. Proves per a l’obtenció del certiicat de coneixements de llenguatge adminis-

tratiu: 24,55 euros.
7. Proves per a l’obtenció del certiicat de coneixements de llenguatge jurídic: 

24,55 euros.
8. Proves per a l’obtenció del certiicat de llenguatge comercial: 24,55 euros.
9. Proves per a l’obtenció del certiicat de capacitació per a la correcció de textos 

orals i escrits: 24,55 euros.

CAPÍTOL II. Taxa pels drets d’inscripció a les proves de traducció i interpretació 
jurades d’altres llengües al català

Article 18.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves convocades per 

la Secretaria de Política Lingüística per a l’obtenció de l’habilitació professional de 
traducció i interpretació jurades d’altres llengües al català.

Article 18.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

Article 18.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei i s’exigeix en el moment 

de la inscripció.

Article 18.2-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Proves per a l’obtenció de l’habilitació professional de traducció jurada: 71,20 

euros.
2. Proves per a l’obtenció de l’habilitació professional d’interpretació jurada: 

71,20 euros.

TÍTOL XIX. Publicacions i anuncis

CAPÍTOL I. Taxa per la publicació d’anuncis en el DOGC, gestionat per l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Article 19.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la publicació d’anuncis a l’edició digital 

del Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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Article 19.1-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que sol·licita la publicació 

d’anuncis al DOGC.

Article 19.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de sol·licitar la prestació del servei, però el pa-

gament de la quota pot ixar-se en un altre moment.

Article 19.1-4. Quota i exempcions.
1. La quota de la taxa per la publicació d’anuncis en el Diari Oicial de la Gene-

ralitat de Catalunya no sotmesos a exempció per la normativa vigent és de 0,05984 
euros per caràcter. La quota corresponent als anuncis amb termini d’urgència és de 
0,09104 euros per caràcter. En aquests imports s’inclou la publicació de l’edició en 
llengua catalana i la publicació de l’edició en llengua castellana.

2. Les insercions que es retirin de publicació després d’haver estat presentades 
meriten una quota equivalent al 50% de la que correspon, en cas de publicació, per 
a la taxa normal.

3. Les insercions retirades de publicació a les quals s’ha aplicat la taxa d’urgència 
no tenen dret a retorn.

4. Resta exempta del pagament de la taxa regulada per aquest article la publi-
cació d’anuncis oicials, independentment de qui en sol·liciti la inserció, quan la 
publicació sigui obligatòria d’acord amb la normativa legal o reglamentària vigent. 
També resten exempts del pagament de la taxa els edictes i els anuncis de jutjats i 
tribunals si la inserció s’ordena d’oici o si ho disposa la legislació sobre assistència 
jurídica gratuïta o qualsevol altra normativa aplicable. L’exempció no és aplicable 
als anuncis publicats a instància de particulars ni als anuncis l’import dels quals, 
segons les disposicions aplicables, és repercutible als particulars.

Article 19.1-5. Boniicacions.
Pel que fa a la quota aprovada per l’article 19.1-4, s’estableix una boniicació del 

25% per als anuncis que sobrepassen els 10.000 caràcters.

TÍTOL XX. Residus

CAPÍTOL I. Taxes de l’Agència de Residus de Catalunya

Article 20.1-1. Fet imposable.
Constitueixen fets imposables els següents serveis de la l’Agència de Residus 

de Catalunya:
1. Els informes i les avaluacions de projectes d’activitats de gestió de residus.
2. Les funcions d’inspecció de les activitats o les instal·lacions autoritzades de 

gestió de residus.
3. La tramitació d’expedients d’inscripció en el Registre de Transportistes de 

Residus.
4. La tramitació d’expedients d’inscripció i l’anotació de modiicacions en el 

Registre de Productors de Residus Industrials.
5. La supervisió dels documents de control i seguiment següents:
5.1. Fitxa d’acceptació de residus.
5.2. Fitxa d’acceptació de subproductes.
5.3. Full de seguiment.
5.4. Full de seguiment itinerant.
5.5. Full d’importació i d’expedició de transports transfronterers de residus.
6. Els informes i l’avaluació d’expedients en matèria de residus per a l’acreditació 

d’entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Article 20.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa
1. En els supòsits 1, 3, 5 i 6 de l’article 20.1-1, la persona física o jurídica que 

sol·licita l’execució del fet imposable.
2. En el supòsit 2 de l’article 20.1-1, la persona física o jurídica que exerceixi 

l’activitat o exploti la instal·lació autoritzada de gestió de residus.
3. En el supòsit 4 de l’article 20.1-1, la persona física o jurídica productora de 

residus.

Article 20.1-3. Acreditació.
1. La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser 

exigida la justiicació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la 
sol·licitud.

2. Els fets imposables descrits pels punts 1, 3, 4 i 6 de l’article 20.1-1 s’acrediten 
i són exigibles en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicia l’actuació 
administrativa, i el fet imposable del punt 5, en el moment del lliurament del do-
cument imprès.

Article 20.1-4. Quota.
La quota per cada fet imposable especiicat a l’article 20.1-1 és:
1. Fet imposable 1:
1.1. Informe i avaluació de projectes d’activitats de gestió de residus especials 

amb el pressupost d’inversió dels projectes:
Menys de 601.012,10 euros: 1.098,45 euros.
A partir de 601.012,10 euros: 1.867,40 euros.
1.2. Informe i avaluació de projectes d’activitats de gestió de residus no especials 

o inerts amb un pressupost d’inversió del projecte de:
Menys de 601.012,10 euros: 659,50 euros.
A partir de 601.012,10 euros: 1.098,40 euros.
1.3. Informes i avaluacions de projectes de petits valoritzadors o emma-

gatzemadors de residus inerts i no especials, si la superfície màxima de les 
instal·lacions és de 500 m² i el nombre màxim de treballadors és de quatre: 
220,10 euros.

1.4. Informe i avaluació de projectes de gestors de residus per a espargir-los sobre 
el sòl en proit de l’agricultura o l’ecologia: 220,10 euros.

2. Fet imposable 2: 183,20 euros.
3. Fet imposable 3 per vehicle: 36,75 euros.
4. Fet imposable 4: 28,20 euros.
5. Fet imposable 5.
5.1. Per itxa d’acceptació de residus: 48,60 euros.
5.2. Per itxa d’acceptació de subproductes: 48,60 euros.
5.3. Per full de seguiment: 2,15 euros.
5.4. Per full de seguiment itinerant: 2,15 euros.
5.5. Per full d’importació d’expedició de transports transfronterers de residus: 

66 euros.
6. Fet imposable 6: 1.088,90 euros.

TÍTOL XXI. Salut

CAPÍTOL I. Taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així 
com per les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, 
efectuat sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres 
activitats relacionades
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Article 21.1-1. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació feta pel Departament de 

Salut o ens competent dels serveis següents:
a) Control sanitari oicial.
b) Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució.
c) Comprovació de dades.
d) Tramitació administrativa.
2. Els serveis consignats per l’apartat 1 es presten per acomplir els actes o ac-

tivitats següents:
a) L’autorització sanitària per al funcionament d’indústries, establiments, laborato-

ris, serveis o instal·lacions, i també la revalidació periòdica de l’autorització i les seves 
ulteriors modiicacions per reforma, ampliació, trasllat o canvi de titular, entre altres.

b) Les actuacions de control sanitari sobre les indústries, els establiments, els 
serveis, els laboratoris, les instal·lacions i els productes.

c) Les anotacions o qualsevol acte d’inscripció en els registres oicials que disposin 
els organismes competents relatius a la sanitat ambiental, la seguretat alimentària 
i, en general, a l’àmbit de la protecció de la salut.

d) L’expedició dels certiicats sanitaris corresponents a les activitats de control 
sanitari i als damunt dits registres, anotacions i autoritzacions.

Article 21.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o 

privades, en interès de les quals es presten els serveis.

Article 21.1-3. Exempcions.
Gaudeixen d’exempció en el pagament de la taxa, en qualsevol dels supòsits 

determinats per l’article 21.1-5 els centres docents i els destinats a la gent gran 
sostinguts amb fons públics.

Article 21.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però en pot ser 

exigit el pagament en el moment en què la persona interessada fa la sol·licitud de 
la prestació del servei.

Article 21.1-5. Quota.
1. L’import de la quota pels serveis de tramitació d’actuacions administratives 

obligades per la normativa vigent és:
a) Per la tramitació d’autoritzacions o acreditacions seguides d’anotació en el 

registre oicial.
Quan comporti una activitat de control sanitari, in situ, en el domicili de la in-

dústria, establiment, o servei: 119,45 euros.
Sense que comporti l’activitat de control sanitari deinida pel punt primer: 75,50 

euros.
b) Per la tramitació d’anotacions en registres oicials sense l’existència d’un acte 

d’autorització:
Quan comporti una activitat de control sanitari, in situ, en el domicili de la in-

dústria, l’establiment o el servei: 52,15 euros.
Sense que comporti l’activitat de control sanitari deinida pel punt primer: 8,25 

euros.
c) Certiicats sanitaris oicials dimanants d’arxius i registres del Departament 

de Salut o ens competent per cada certiicat emès: 11,10 euros.
2. Quan es realitzin simultàniament dues actuacions administratives o més 

(autoritzacions i anotacions), soles o combinades entre si, en interès del mateix 
sol·licitant, i que el contingut de l’acte s’entengui com a unitari, es cobra la quota 
d’un sol acte, atenent a un mateix cost del servei, excepte en el cas de la lletra c) de 
l’apartat anterior que es cobra per cada certiicat emès.
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3. La quota pels serveis de control sanitari que siguin ulteriors a l’autorització, 
l’acreditació o l’anotació registral, i independents d’aquests és:

a) Per un acte de control sanitari: 44,05 euros.
b) Per les inspeccions de caràcter programat i periòdic, d’acord amb campanyes 

establertes per l’Administració sanitària, en virtut de la normativa vigent, s’estableix 
el barem de liquidacions de l’apartat 4, que ixa un nombre màxim de liquidacions 
per any natural i per subjecte passiu, amb independència que el nombre d’actes de 
control sanitari hagi estat superior al nombre de liquidacions establert en el ba-
rem. En cas que, per qualsevol supòsit, el nombre d’actes de control sigui inferior 
al nombre de liquidacions previst en el barem, es liquida pel nombre d’actes de 
control efectuats. L’import de cada liquidació és el mateix que el ixat per la lletra 
a d’aquest apartat.

4. El barem de liquidacions a què es refereix l’apartat 3.b és el següent:
a) Una sola liquidació de la taxa per any natural a les empreses, els establiments, 

els serveis o les instal·lacions que són objecte d’entre una i quatre activitats de 
control sanitari l’any.

b) Dues liquidacions per any natural a les empreses, els establiments, els serveis 
o les instal·lacions que són objecte d’entre cinc i dotze activitats de control sanitari 
l’any.

c) Quatre liquidacions de la taxa per any natural a les empreses, els establiments, 
els serveis o les instal·lacions que són objecte de tretze o més activitats de control 
sanitari l’any.

5. Als efectes del que estableix aquest capítol l’acte de control sanitari no solament 
és l’acte d’inspecció de les instal·lacions o dels processos de fabricació o manipula-
ció, sinó que també comprèn, d’acord amb la normativa comunitària que regula el 
control oicial, la presa de mostres, la revisió documental i qualsevol altra actuació 
de comprovació d’aspectes relacionats amb la protecció de la salut de la població.

Article 21.1-6. Afectació de la taxa.
La taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix 

l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten a actuacions per a millorar el 
control sanitari i la protecció de la salut.

CAPÍTOL II. Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i de 
comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria

Article 21.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació pel Departament de Salut 

o ens competent d’autoritzacions administratives i comprovacions en matèria de 
policia sanitària mortuòria.

Article 21.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la prestació dels serveis 

a què es refereix l’article 21.2-4. Si aquests serveis es presten d’oici, són subjectes 
passius els causahavents de la persona difunta.

Article 21.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ser exigit el 

pagament en el moment en què les persones interessades sol·liciten la prestació 
del servei.

Article 21.2-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions 
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tècniques sanitàries per al trasllat, l’exhumació, la inhumació, la conservació o 
l’embalsamament de cadàvers:

1.1. Trasllat: 38 euros.
1.2. Exhumació o inhumació: 38 euros.
1.3. Conservació, embalsamament i tanatoplàstia: 41,85 euros.
2. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i les comprovacions 

sanitàries per al trasllat, l’exhumació o la inhumació de restes cadavèriques: 6,55 
euros.

3. En el supòsit de concurrència de dues o més de dues autoritzacions o comprovacions 
tècniques sanitàries de les deinides en aquest article, la tarifa a aplicar és la corresponent 
a la de la darrera actuació sanitària administrativa, incrementada del 25%.

Article 21.2-5. Afectació de la taxa.
La taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix 

l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten a actuacions per a millorar el 
control sanitari i la protecció de la salut.

CAPÍTOL III. Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives dels 
centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris

Article 21.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Salut 

dels serveis que consigna l’article 21.3-4.

Article 21.3-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, a les quals es presten els serveis.

Article 21.3-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament en el moment que les persones interessades en 
fan la sol·licitud.

Article 21.3-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per l’estudi, els informes i la inspecció, si escau, de la resolució dels expedients 

d’autorització administrativa d’instal·lació, modiicació, permís de funcionament i 
trasllat dels centres, serveis i establiments sanitaris.

La quota s’estableix com la suma d’una quantitat base, una quantitat per cada 
servei a autoritzar i, si escau, una quantitat per la validació del programa de garantia 
de qualitat assistencial.

1.1. Centres amb internament.
Als efectes d’aquesta taxa, es consideren centres amb internament els hospitals 

generals, els hospitals especialitzats, els hospitals sociosanitaris, els hospitals de 
salut mental i tractament de toxicomanies i altres centres amb internament.

1.1.1. Quantitat base: 301,55 euros.
1.1.2. Per cada servei a autoritzar: 19,95 euros.
1.1.3. Per cada programa de garantia de qualitat assistencial (radiodiagnòstic, 

radioteràpia i medicina nuclear): 44,20 euros.
1.2. Centres sense internament.
1.2.1. Quantitat base: 129,10 euros.
Aquest import és únic per a la categoria de consultes mèdiques, consultes d’altres 

professionals sanitaris (excepte dentistes i podòlegs), centres d’atenció primària, 
centres de salut i consultoris d’atenció primària.
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1.2.2. Per cada servei a autoritzar: 19,95 euros.
La suma d’aquest import més l’anterior quantitat base s’ha d’aplicar en centres 

d’especialitat, centres polivalents, centres de reproducció humana assistida, centres 
de cirurgia ambulatòria, centres d’interrupció voluntària de l’embaràs, centres de 
diagnòstic (excepte radiologia), centres de transfusió, bancs de teixits, centres de 
reconeixements mèdics, centres de salut mental i altres centres.

1.2.3. Per cada programa de garantia de qualitat assistencial (radiodiagnòstic, 
radioteràpia i medicina nuclear): 44,20 euros.

La suma d’aquest import, més la quantitat base, més l’import establert per cada 
servei a autoritzar s’ha d’aplicar a centres de radiodiagnòstic, clíniques dentals i 
clíniques de podologia.

1.3. Establiments sanitaris.
Quota: 203,45 euros.
1.4. Modiicacions.
1.4.1. Estructura o trasllat amb internament (preu base): 301,55 euros.
1.4.2. Estructura o trasllat sense internament (preu base): 129,10 euros.
1.4.3. Ampliació de serveis (preu per servei): 19,95 euros.
2. Per l’estudi i l’informe previs a la resolució dels expedients de certiicació 

sanitària de transport sanitari.
2.1. Ambulàncies assistencials: 70,55 euros.
2.2. Ambulàncies no assistencials: 56,45 euros.
2.3. Transport sanitari col·lectiu: 42,30 euros.

CAPÍTOL IV. Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i 
d’inspecció dels centres, els serveis i els establiments sociosanitaris

Article 21.4-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa l’Administració dels 

serveis que consigna l’article 21.4-4.

Article 21.4-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades a les quals es presten els serveis.

Article 21.4-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament en el moment que les persones interessades en 
fan la sol·licitud.

Article 21.4-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per l’estudi i l’informe previs a la resolució dels expedients d’autorització 

administrativa de creació, ampliació, modiicació, permís de funcionament, trasllat 
o tancament de centres i serveis.

1.1. Centres: 227,25 euros.
1.2. Serveis: 129,10 euros.
2. Per la inspecció prèvia a l’atorgament o la denegació del permís de funciona-

ment i per cada inspecció posterior, per inspecció o dia d’inspecció, quan en calgui 
més d’un, 74,45 euros.

CAPÍTOL V. Taxa pels serveis administratius d’acreditació de centres sanitaris, 
pels serveis d’autorització d’entitats avaluadores i pels actes que en deriven
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Article 21.5-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament de Salut 

dels serveis i les actuacions inherents a l’acreditació d’un centre sanitari i a l’auto-
rització de l’entitat avaluadora i dels actes que en deriven.

Article 21.5-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, a les quals es presten els serveis.

Article 21.5-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació dels serveis constitutius del fet 

imposable, però se’n pot exigir el pagament en el moment en què les persones 
interessades els sol·liciten.

Article 21.5-4. Quota.
1. L’import de la quota pels serveis i les actuacions inherents a l’acreditació d’un 

centre sanitari és:
a) Pels serveis i les actuacions inherents a l’acreditació del centre sanitari: 652,85 

euros.
b) Pels serveis i les actuacions inherents a la renovació de l’acreditació del centre 

sanitari: 374,55 euros.
2. L’import de la quota pels serveis i les actuacions inherents a l’autorització 

com a entitat avaluadora és:
a) Pels serveis i les actuacions inherents a l’autorització com a entitat avaluadora: 

4.889,90 euros.
b) Pels serveis i les actuacions inherents a les auditories:
Primer. Per auditories de seguiment per al manteniment de l’autorització: 2.023,95 

euros.
Segon. Per auditories extraordinàries de camp: 2.023,95 euros.
c) Per la renovació de l’autorització de l’entitat avaluadora: 374,55 euros.
d) Per un curs de formació per al personal tècnic avaluador de les entitats ava-

luadores, amb dret d’assistir-hi ins a tres tècnics (a partir d’aquest nombre s’ha 
d’abonar la taxa per cada grup de tres o per cada fracció):

Primer. Per la formació inicial: 686,70 euros.
Segon. Per la formació continuada: 686,70 euros.

CAPÍTOL VI. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds 
d’autorització dels estudis de postautorització observacionals prospectius 
amb medicaments que es vulguin dur a terme en centres sanitaris de la xarxa 
d’utilització pública de Catalunya

Article 21.6-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació i la resolució, per la Subdi-

recció General de Farmàcia i Productes Sanitaris del Departament de Salut, dels 
expedients d’autorització dels estudis de postautorització observacionals prospec-
tius amb medicaments que es vulguin dur a terme en centres sanitaris de la xarxa 
d’utilització pública de Catalunya.

Article 21.6-2. Subjecte passiu.
El subjecte passiu de la taxa és la persona física o jurídica que sol·licita autorització 

d’estudis de postautorització observacionals prospectius amb medicaments.

Article 21.6-3. Acreditació.
L’obligació del pagament de la taxa sorgeix quan es presenta la sol·licitud per a 
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obtenir l’autorització. El pagament de la taxa s’ha de fer efectiu quan es presenta 
la sol·licitud.

Article 21.6-4. Quota.
La quota de la taxa és de 557,80 euros.

CAPÍTOL VII. Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, 
sales d’especejament i establiments de transformació de la caça i altres 
establiments alimentaris subjectes a control oicial

Article 21.7-1. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de controls oficials 

necessaris per comprovar el compliment de la normativa vigent sobre prevenció, 
eliminació o reducció de riscos per a les persones provinents dels aliments i garantir 
la salut pública, efectuats pel Departament de Salut o ens competent en establiments 
alimentaris subjectes a control oicial.

2. El control oicial a què es refereix l’apartat 1 inclou la inspecció d’instal·lacions, 
procediments i productes, l’emissió de documents i autoritzacions, la recollida de 
mostres i l’anàlisi de laboratori, i es concreta en les actuacions següents:

a) El control ante mortem i post mortem dels animals sacriicats a l’escorxador, 
el control oicial de les carns obtingudes en sales de tractament de caça i el control 
oicial de les carns obtingudes en sales de desfer.

b) El control de determinades substàncies i residus en els animals i llurs productes, 
en la forma establerta per la normativa vigent.

c) Els controls addicionals a establiments alimentaris subjectes a controls oici-
als motivats per incompliments, referits a deiciència d’instal·lacions, processos o 
determinació positiva a plans de mostreig rutinaris.

d) Intervencions extraordinàries degudes a brot de toxiinfecció alimentària, 
notiicacions d’alertes alimentàries, actuacions conseqüència de denúncies i reex-
pedició de productes alimentaris rebutjats en destinació.

e) Control motivat per sol·licituds d’autoritzacions especíiques.
f) Control motivat per sol·licituds d’inclusió en llistes per a exportació a països 

tercers.
g) Controls per a l’extensió de certiicats d’exportació.
h) Controls motivats per la intervenció sistemàtica per execució de programes 

exigibles en acords bilaterals per a l’exportació a països tercers, addicionals als 
requisits comunitaris.

Article 21.7-2. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques 

o jurídiques operadores o explotadores responsables de les activitats que es fan 
en escorxadors, sales d’especejament, establiments de manipulació de la caça, i 
també establiments i activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la normativa de 
seguretat alimentària i que són objecte de control, d’acord amb el fet imposable 
regulat per l’article 21.7-1.

En el cas a què fa referència la lletra d de l’apartat 2 de l’article 21.7-1, rep la con-
sideració de subjecte passiu la persona física o jurídica que, amb la seva actuació, 
ha causat la intervenció extraordinària.

2. En tot cas, tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les 
comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, consti-
tueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició.

3. Són responsables subsidiàries del deute tributari les persones físiques o jurí-
diques, públiques o privades, propietàries dels immobles o instal·lacions utilitzats 
com a escorxadors que no exerceixen per a si mateixes l’activitat comercial.
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4. En les activitats de sacriici, els obligats al pagament de la taxa n’han de re-
percutir l’import sobre aquell per a qui s’efectua l’activitat la realització de la qual 
és objecte de control, el qual resta obligat a suportar aquesta repercussió.

La repercussió es fa per mitjà d’una factura o un document substitutiu que s’ex-
pedeix a l’interessat per les activitats prestades.

Article 21.7-3. Lloc de realització del fet imposable i acreditació.
1. S’entén realitzat el fet imposable al territori de Catalunya si hi és situat el 

lloc en què es porten a terme les activitats descrites per l’article 21.7-1 com a fet 
imposable de la taxa.

2. La taxa s’acredita en el moment en què es porten a terme les activitats descrites 
per l’article 21.7-1.

Article 21.7-4. Quota.
1. Les quotes totals pels controls a què fan referència les lletres c a h de l’article 

21.7-1, apartat 2 s’estableixen en virtut de les operacions de control a què s’obliga 
l’autoritat competent, d’acord amb el següent:

a) Per desplaçament extraordinari i visita de control in situ de l’establiment 
objecte de l’actuació: 117,10 euros.

b) Per emissió d’autorització especíica, amb visita de control rutinària prèvia: 
74 euros.

c) Per emissió de certiicació, amb control previ de productes en el marc d’una 
visita rutinària: 51,10 euros.

d) Per emissió de certiicació sense operacions de control, provinents d’arxius i 
registres del Departament de Salut o ens competent: 10,60 euros.

e) Per determinacions analítiques:
Identiicació i recompte de microorganismes: 36,95 euros.
Investigació de microorganismes patògens: 61,30 euros.
Investigació de substàncies inhibidores: 33,35 euros.
Identiicació i quantiicació de microorganismes, amb altres tècniques no espe-

ciicades: 113,95 euros.
Investigació biotoxines: 98,45 euros.
Investigació antibiòtics: 62,60 euros.
Identiicació i quantiicació d’altres substàncies no especiicades per bioassaigs: 

116,40 euros.
2. Les quotes totals de sacriici, pels controls en els escorxadors, amb relació a 

cada animal sacriicat són les següents:
Boví
Boví pesat: 5 euros per animal (0,358 euros per investigació de residus).
Boví jove: 2 euros per animal (0,247 euros per investigació de residus).
Solípede equí: 3 euros per animal (0,208 euros per investigació de residus).
Porcí
Porcí de 25 kg o més en canal: 1 euro per animal (0,104 euros per investigació 

de residus).
Porcí de menys de 25 kg en canal: 0,50 euros per animal (0,028 euros per inves-

tigació de residus).
Oví, cabrum i altres remugants
Oví, cabrum i altres remugants de 12 kg o més en canal: 0,25 euros per animal 

(0,027 euros per investigació de residus).
Oví, cabrum i altres remugants de menys de 12 kg: 0,15 euros per animal (0,009 

euros per investigació de residus).
Aviram i conills
Ocells del gènere Gallus i pintades: 0,005 euros per animal (0,001 euros per 

investigació de residus).
Ànecs i oques: 0,01 euros per animal (0,002 euros per investigació de residus).
Gall dindi: 0,025 euros per animal (0,002 euros per investigació de residus).
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Conill de granja: 0,005 euros per animal (0,001 euros per investigació de resi-
dus).

La quota per les operacions de control de determinades substàncies i la investigació 
de residus en animals vius destinats al sacriici i de les carns incloses en l’objecte 
d’aquesta taxa, practicades segons els mètodes d’anàlisi establerts per les reglamen-
tacions tecnicosanitàries relatives a la matèria, dictades per l’Estat o catalogades 
de compliment obligat en virtut de normes de la Unió Europea, està inclosa en la 
totalitat de la quota de sacriici establerta anteriorment, en la qual igura de manera 
indicativa i desglossada la quantia que pertany a aquest concepte.

Les operacions de control i investigació de residus es poden portar a terme de 
manera aleatòria. El mostreig aleatori pot ocasionar que, durant un període, en alguns 
establiments no es recullin mostres. Malgrat això, si l’execució del pla establert per 
la normativa vigent es fa efectiva amb caràcter general, el fet imposable establert 
per aquestes disposicions s’entén que s’ha produït.

3. Per als controls de les sales d’especejament, la quota es determina en funció 
del nombre de tones sotmeses a l’operació d’especejament. A aquest efecte, es pren 
com a referència el pes real de la carn abans d’especejar, inclosos els ossos. L’import 
es determina per cada tona de carn en:

Boví, porcí, solípede equí, oví i cabrum i altres remugants: 2 euros.
Ocells i conills de granja: 1,50 euros.
Caça d’animals salvatges i cria:
Caça menor de ploma i pèl: 1,50 euros.
Ratites (estruços, emús i nyandús): 3 euros.
Verros i remugants: 2 euros.
4. Per als controls fets en les instal·lacions i els establiments de transformació 

de la caça:
Caça menor de ploma: 0,005 euros per animal.
Caça menor de pèl: 0,01 euros per animal.
Ratites (estruços, emús i nyandús): 0,50 euros per animal.
Mamífers terrestres:
Verros: 1,50 euros per animal.
Remugants: 0,50 euros per animal.

Article 21.7-5. Deduccions.
1. Els subjectes passius, si escau, es poden aplicar, amb relació a les quotes 

establertes per l’article anterior, les deduccions següents:
a) Quotes de sacriici:
El subjecte passiu es pot aplicar, quan correspongui, de manera additiva, un màxim 

de tres deduccions en cada liquidació del període impositiu, d’entre les següents:
a.1) Deducció per sistemes d’autocontrol avaluats:
La deducció per sistemes d’autocontrol avaluats es pot aplicar quan l’establiment 

disposa d’un sistema d’autocontrol basat en l’anàlisi de perills i punts de control 
crítics (APPCC), és avaluat oicialment per la autoritat competent i aquesta avaluació 
dóna un resultat favorable.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 20% sobre 
la quota esmentada.

a.2) Deduccions per activitat planiicada i estable:
La deducció per activitat planiicada i estable es pot aplicar quan els subjectes 

passius que porten a terme l’activitat de sacriici disposen en llur producció d’un 
sistema de planiicació i programació i el porten a la pràctica de manera efectiva, 
la qual cosa permet als serveis d’inspecció conèixer el servei que cal prestar amb 
una anticipació mínima de setanta-dues hores, a i de preveure els recursos i opti-
mitzar-ne l’organització.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 25% sobre 
la quota esmentada.

a.3) Deduccions per horari regular diürn:
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La deducció es pot aplicar quan en el període impositiu el subjecte passiu ha portat 
a terme l’activitat entre les 6.00 h i les 22.00 h de dilluns a divendres laborables.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 25% sobre 
la quota esmentada.

a.4) Deduccions per personal de suport al control oicial:
La deducció per personal de suport al control oicial es pot aplicar quan el subjecte 

passiu, d’acord amb la seva activitat i la normativa vigent, disposa de personal que fa 
tasques de suport a la inspecció. Aquest personal va a càrrec del subjecte passiu, de 
conformitat amb el punt B del capítol III, de la secció III de l’annex I del Reglament 
854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 10% sobre 
la quota esmentada.

a.5) Deduccions per l’ante mortem en explotació:
La deducció per l’ante mortem en explotació es pot aplicar quan les operacions 

d’inspecció ante mortem s’hagin practicat en el bestiar en l’explotació d’origen i 
no calgui repetir-les en l’escorxador, en virtut d’allò explicitat en l’annex I, secció 
I, capítol II, punt B.5 del Reglament 854/2004, del 29 d’abril.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 10% sobre 
la quota esmentada.

a.6) Deduccions per suport instrumental al control oicial:
La deducció per suport instrumental al control oicial es pot aplicar quan l’establi-

ment posa a disposició dels serveis d’inspecció el material i els equipaments apropiats 
per dur a terme les activitats de control especíiques en les mateixes instal·lacions. 
Aquesta dotació instrumental es concreta en equips de protecció adequats, espai 
de treball degudament equipat i en condicions, eines, servei informàtic i material 
d’oicina i comunicacions.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 20% sobre 
la quota esmentada.

b) Quotes de sales d’especejament i manipulació de caça:
El subjecte passiu es pot aplicar, quan correspongui, de manera additiva, un 

màxim de dues deduccions en cada liquidació del període impositiu, d’entre les 
següents:

b.1) Deducció per sistemes d’autocontrol avaluats:
La deducció per sistemes d’autocontrol avaluats es pot aplicar quan l’establiment 

disposa d’un sistema d’autocontrol basat en l’anàlisi de perills i punts de control 
crítics (APPCC), és avaluat oicialment per la autoritat competent i aquesta avaluació 
dóna un resultat favorable.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 20% sobre 
la quota esmentada.

b.2) Deduccions per activitat planiicada i estable:
La deducció per activitat planiicada i estable es pot aplicar quan els subjectes 

passius que porten a terme l’activitat d’especejament o manipulació de la caça 
disposen en llur producció d’un sistema de planiicació i programació i el porten a 
la pràctica de manera efectiva, la qual cosa permet als serveis d’inspecció conèixer 
el servei que cal prestar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores, a i de 
preveure els recursos i optimitzar-ne l’organització.

S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 20% sobre 
la quota esmentada.

b.3) Deduccions per horari regular diürn:
La deducció es pot aplicar quan en el període impositiu el subjecte passiu ha portat 

a terme l’activitat entre les 6.00 h i les 22.00 h de dilluns a divendres laborables.
S’estableix com a import de la deducció l’aplicació del percentatge del 20% sobre 

la quota esmentada.
2. Les deduccions a què fan referència els apartats a.3, a.6 i b.3 de l’apartat 1 

només es poden aplicar a la part de la producció que reuneixi les condicions objecte 
de la deducció.
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Article 21.7-6. Acumulació de quotes.
1. Si en un mateix establiment es fan de manera integrada les activitats de sa-

criici i especejament, les quotes meritades s’acumulen i només es percep taxa per 
l’activitat que té un import superior.

2. A l’efecte del que disposa aquest article, s’entén per “un mateix establiment” 
l’establiment que és integrat per diferents instal·lacions annexes o pròximes, de-
dicades a les activitats a què fa referència l’apartat 1. També s’ha d’aplicar aquest 
règim als casos en què un establiment d’especejament és subministrat de manera 
exclusiva per un únic establiment de sacriici animal.

Article 21.7-7. Liquidació de la taxa i ingrés.
1. Les liquidacions de la taxa amb les quotes establertes per l’apartat 1 de l’article 

21.7-4 han de ser emeses i notiicades pel Departament de Salut o ens competent al 
subjecte passiu, d’acord amb el que disposa la Llei general tributària.

2. La liquidació i l’ingrés de la taxa en les quotes establertes pels apartats 2, 3 i 
4 de l’article 21.7-4 han de ser efectuats pel subjecte passiu mitjançant autoliquida-
ció. El termini impositiu és el trimestre natural i la presentació de l’autoliquidació 
i ingrés al Departament de Salut o ens competent s’ha d’efectuar durant els quinze 
dies següents a la data de inalització del trimestre corresponent.

Article 21.7-8. Obligació de registre.
Els subjectes passius han de portar un registre amb totes les operacions que 

afecten la taxa. Hi han de constar els animals sacriicats amb el nombre, la data i 
l’horari de les operacions i el pes dels animals, d’acord amb la tipologia establerta 
per aquesta llei. Així mateix, hi ha de constar el registre de les repercussions, amb 
indicació expressa de la persona repercutida. També s’han de registrar les operacions 
d’especejament, amb els paràmetres establerts per aquesta llei.

Article 21.7-9. Inspecció de la taxa.
A l’efecte del que estableix aquesta llei en matèria d’inspecció, s’estableix la col-

laboració del Departament de Salut o ens competent en la funció inspectora de la 
taxa regulada per aquest capítol.

Article 21.7.10. Prohibició de restitució.
L’import de la taxa regulada per aquest capítol no pot ser objecte de restitució a 

terceres persones a causa de l’exportació de les carns, ja sigui de manera directa 
o indirecta.

Article 21.7-11. Afectació de la taxa.
La taxa regulada per aquest capítol té caràcter inalista, per la qual cosa, de confor-

mitat amb aquesta llei, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al inançament 
del cost del servei prestat pel Departament de Salut o ens competent.

CAPÍTOL VIII. Taxa per auditar el compliment del programa de garantia de 
qualitat en les unitats de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia

Article 21.8-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen 

en l’article 21.8-4.

Article 21.8-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, titulars dels centres inclosos en el pla d’auditoria dels programes de garantia 
de qualitat establert pel Departament de Salut als quals es realitza l’auditoria.
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Article 21.8-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però se’n pot exigir el pagament en el moment en què es notiica al subjecte passiu 
la inclusió del centre en el pla d’auditoria dels programes de garantia de qualitat, en 
el qual cas l’ha de fer efectiu abans del dia programat per a l’inici de l’auditoria.

Article 21.8-4. Quota.
L’auditoria periòdica consistent en l’avaluació, la veriicació, l’informe i el registre 

de l’efectiva implantació del programa de garantia de qualitat elaborat pel centre, 
de la seva adequació als objectius previstos i del compliment de les disposicions 
reglamentàries d’aplicació a les unitats de radiodiagnòstic, radioteràpia i medicina 
nuclear.

L’import de la quota és:
1. Unitats simples: aquelles en les quals el radiodiagnòstic no és la principal acti-

vitat del centre, si no un mitjà de diagnòstic per a una altra activitat: 251,35 euros
2. Unitat complexa: aquelles l’activitat principal de les quals és el diagnòstic per 

la imatge, la medicina nuclear o la radioteràpia: 1.076,85 euros.

CAPÍTOL IX. Taxa per la veriicació del compliment de les bones pràctiques de 
laboratori (BPL) d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments 
o productes cosmètics i de la inspecció per a la veriicació del compliment de 
les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb 
medicaments o productes cosmètics

Article 21.9-1. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament de 

Salut dels serveis i les actuacions inherents a la inspecció per a la veriicació del 
compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un laboratori que fa 
estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics, amb la inalitat de 
determinar-ne els efectes en els éssers humans, els animals i el medi ambient, 
l’atorgament, si escau, de la certiicació de conformitat i la inscripció d’aquests 
laboratoris en el registre corresponent, i també la realització de les inspeccions 
periòdiques pertinents.

2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament 
de Salut dels serveis i les actuacions inherents a la veriicació d’un estudi no clínic 
d’un medicament o un producte cosmètic amb l’objecte de determinar si s’hi han 
seguit els principis de bones pràctiques de laboratori, i també la inscripció de l’estudi 
efectuat en el registre corresponent.

Article 21.9-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l’obtenció de la 

certiicació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) i, per tant, la 
inclusió del laboratori en el programa de veriicació del compliment de BPL, esta-
blert pel Departament de Salut, i els laboratoris que hagin promogut l’elaboració 
de l’estudi que s’ha de veriicar.

Article 21.9-3. Acreditació.
1. En la veriicació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un 

laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics:
a) La taxa s’acredita en el moment que s’inicia la prestació del servei. L’obligació 

del pagament sorgeix en el moment en què es presenta la sol·licitud d’obtenció de 
la certiicació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori al Departament 
de Salut i la incorporació del laboratori al programa de veriicació del compliment 
del BPL establert. El nombre de dies que es programin per dur a terme la inspecció 
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han d’estar en funció de les dimensions del laboratori, i també del tipus i la varietat 
d’estudis preclínics que s’hi facin.

b) El pagament de la taxa es fracciona mitjançant l’emissió de dues liquidacions, 
la primera de les quals es refereix a la inscripció del laboratori en el programa de 
veriicació de compliment de BPL i s’ha de fer efectiva en el moment en què se’n 
presenti la sol·licitud; la segona liquidació es refereix a la realització de la inspecció, 
i se n’ha de fer efectiu el pagament abans del dia en què s’hagi programat l’inici 
d’aquesta inspecció, per la qual cosa l’import queda provisionalment ixat en el 
resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies programats.

2. En la inspecció per a la veriicació del compliment de les bones pràctiques de 
laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments i productes cosmètics, 
la taxa s’acredita amb la prestació del servei. L’obligació del pagament sorgeix en el 
moment en què el subjecte passiu presenta la sol·licitud per a la realització d’aquesta 
veriicació al Departament de Salut o quan aquesta veriicació és sol·licitada per 
una autoritat sanitària reguladora davant la qual s’ha presentat aquest estudi, que 
forma part del dossier de registre d’un medicament o de la documentació d’un 
producte cosmètic. La taxa s’ha de fer efectiva abans del dia programat per a l’inici 
de la inspecció per a la realització de l’estudi.

Article 21.9-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Veriicació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un 

laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics:
1.1. Inscripció del laboratori en el registre de laboratoris inclosos en el programa 

de veriicació del compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL), i visita de 
preinscripció: 276,45 euros.

1.2. Inspecció del laboratori per veriicar el compliment de les bones pràctiques 
de laboratori (BPL), per dia: 454,05 euros.

1.3. Inspeccions ulteriors periòdiques per avaluar el compliment de les bones 
pràctiques de laboratori (BPL), per dia: 454,05 euros.

2. Inspecció per a la veriicació del compliment de les bones pràctiques de labo-
ratori en la realització d’estudis no-clínics amb medicaments i productes cosmètics, 
per la inspecció, per l’atorgament de la certiicació d’avaluació de conformitat i la 
inscripció de l’estudi veriicat en el registre corresponent, per dia: 454,05 euros.

CAPÍTOL X. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds 
d’autorització per a la creació, la construcció, la modiicació, l’adaptació o la 
supressió de les oicines de farmàcia

Article 21.10-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Salut 

dels serveis que consigna l’article 21.10-4.

Article 21.10-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades a les quals es presten serveis.

Article 21.10-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament en el moment que les persones interessades en 
fan la sol·licitud.

Article 21.10-4. Quota.
L’import de la quota és:
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1. Instal·lacions de noves oicines de farmàcia.
1.1 Tramitació i resolució de la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de 

noves oicines de farmàcia: 229,85 euros.
1.2 Amidament de distàncies entre el local proposat per a la instal·lació i la 

resta de les oicines de farmàcia instal·lades i els centres d’atenció primària: 739,45 
euros.

2. Trasllat.
2.1 Tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització per a traslladar les 

oicines de farmàcia: 229,85 euros.
2.2 Amidament de distàncies en el supòsit de controvèrsies entre amida-

ments presentades per a la designació d’un local en l’expedient de trasllat: 739,45 
euros.

3. Tramitació i resolució d’una sol·licitud d’autorització per a la modiicació d’un 
local destinat a oicina de farmàcia: 43,20 euros.

CAPÍTOL XI. Taxa pels serveis d’inspecció farmacèutica

Article 21.11-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Salut 

dels serveis consignats per l’article 21.11-4.

Article 21.11-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, a les quals es presten els serveis.

Article 21.11-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones in-
teressades en fan la sol·licitud.

Article 21.11-4. Quota.
L’import de la quota és:
1. Per inspecció-informe sobre condicions dels locals, instal·lacions i utillatge 

per a l’autorització d’obertura o el trasllat de serveis farmacèutics
1.1. Oicina de farmàcia: 51,55 euros.
1.2. Farmaciola i dipòsit de medicament: 36,05 euros.
1.3. Servei de farmàcia hospitalària: 73,05 euros.
1.4. Magatzem de distribució: 358,30 euros.
2. Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica titular, del farma-

cèutic o farmacèutica substitut, qui la regenta o del copropietari o copropietària: 
31,95 euros.

3. Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica adjunt: 23,80 eu-
ros.

4. Per la presa de possessió del director o directora tècnic o del director o directora 
tècnica suplent d’un magatzem de distribució: 108,50 euros.

5. Per les inspeccions de seguiment o reinspeccions: 358,30 euros.
6. Per inspecció farmacèutica ordinària: 21,60 euros.

CAPÍTOL XII. Taxa per la inspecció i el control de la indústria farmacèutica

Article 21.12-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització pel Departament de Salut 

de les activitats següents:



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5161 – 27.6.200848708

Disposicions

a) Serveis i actuacions inherents a la inspecció d’un laboratori farmacèutic per a 
la comprovació de l’adequació a les normes de fabricació correcta de medicaments 
de modiicacions introduïdes en aquest laboratori que no impliquin un canvi de les 
condicions amb què fou autoritzat.

b) Serveis i actuacions inherents a la presa de mostres reglamentàries d’es-
pecialitats farmacèutiques o de matèries primeres o de totes dues, de productes 
intermedis o material de condicionament emprat en la fabricació de medicaments 
i, si és procedent, el fet de trametre’ls a un laboratori oicial d’anàlisi.

c) Serveis i actuacions inherents a la presa de possessió en el càrrec del director 
o directora tècnic o del director o directora tècnic suplent d’un laboratori farma-
cèutic.

d) Serveis i actuacions inherents a l’emissió d’un certiicat de compliment de les 
normes de fabricació correcta de medicaments.

Article 21.12-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els laboratoris farmacèutics instal·lats a Catalunya 

que, amb l’autorització prèvia del Ministeri de Sanitat i Consum, inscrits en el registre 
uniicat de laboratoris farmacèutics, establerts per la Llei de l’Estat 25/1990, de 20 
de desembre, del medicament, fabriquin, importin, comercialitzin medicaments 
d’ús humà o en siguin titulars, o bé que participin en alguna de les seves fases, com 
són l’envasament, el condicionament i la presentació a la venda, i sol·licitin el servei 
establert per l’article 21.12-1.

Article 21.12-3. Acreditació.
1. En la inspecció d’un laboratori farmacèutic per a la comprovació de 

l’adequació de les normes de fabricació correctes de modiicacions introduïdes 
en aquest laboratori que no impliquin un canvi de les condicions amb que fou 
autoritzat, la taxa s’acredita en el moment que s’inicia la prestació del servei. 
L’obligació del pagament de la taxa sorgeix en el moment que el laboratori sol-
licita la visita d’inspecció o bé que l’Administració notiica una visita d’inspecció 
de seguiment de l’aplicació de mesures correctores de desviacions detectades 
en actuacions inspectores prèvies. El pagament s’ha de fer efectiu abans del 
dia programat per a l’inici de la inspecció, per la qual cosa l’import queda ixat 
en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies programats. El 
nombre de dies que es programin per a dur a terme la inspecció han d’estar en 
funció de la mida del laboratori i el tipus i el nombre de modiicacions que s’hi 
hagin introduït.

2. En la presa de mostres reglamentàries d’especialitats farmacèutiques o de 
matèries primeres, o de totes dues, i de productes intermedis i material de condici-
onament emprat en la fabricació de medicaments, la taxa s’acredita en el moment 
que s’inicia la prestació del servei. L’obligació del pagament de la taxa sorgeix 
des del moment que el laboratori farmacèutic presenta la sol·licitud de la presa de 
mostres reglamentàries. El pagament s’ha de fer efectiu abans del dia programat 
perquè un inspector farmacèutic es presenti al laboratori per a dur a terme la presa 
de mostres reglamentàries.

3. En les actuacions relacionades amb la presa de possessió en el càrrec de 
director o directora tècnic o director o directora tècnic suplent d’un laboratori 
farmacèutic, la taxa s’acredita en el moment que s’inicia la prestació del servei. 
L’obligació del pagament de la taxa sorgeix des del moment en què el laboratori 
farmacèutic nomena un nou director o directora tècnic i presenta a l’Adminis-
tració sanitària la documentació establerta per la normativa vigent. El pagament 
de la taxa s’ha de fer efectiu abans del dia programat per a dur a terme l’acte de 
presa de possessió en el càrrec de director o directora tècnic i l’aixecament de 
l’acta corresponent.

4. En els serveis i les actuacions inherents a l’emissió d’un certiicat de compli-
ment de les normes de fabricació correcta de medicaments, la taxa s’acredita en 
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el moment en què s’inicia la prestació del servei. L’obligació del pagament s’inicia 
quan el laboratori presenta la sol·licitud d’emissió del certiicat. El pagament s’ha 
de fer efectiu en aquest moment.

Article 21.12-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per la inspecció del laboratori farmacèutic, per dia: 469 euros.
2. Per la presa de mostres: 305,40 euros.
3. Per les actuacions relacionades amb la presa de possessió en el càrrec de director 

o directora tècnic o de director o directora tècnic suplent: 92,45 euros.
4. Per l’emissió d’un certiicat de compliment de les normes de fabricació correcta 

de medicaments: 92,45 euros.

CAPÍTOL XIII. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds 
d’autorització per a l’elaboració i el control de fórmules magistrals i preparats 
oicinals per encàrrec d’una oicina o un servei de farmàcia que no disposi dels 
mitjans necessaris

Article 21.13-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació i la resolució, per la Subdi-

recció General de Farmàcia i Productes Sanitaris del Departament de Salut, dels 
expedients d’autorització de les oicines i els serveis de farmàcia per a l’elaboració 
i el control de fórmules magistrals i preparats oicinals per encàrrec d’una oicina 
o un servei de farmàcia que no disposi dels mitjans necessaris.

Article 21.13-2. Subjecte passiu.
El subjecte passiu de la taxa és la persona física titular de l’oicina de far-

màcia o la persona jurídica titular del centre hospitalari on sigui el servei de 
farmàcia.

Article 21.13-3. Acreditació.
L’obligació del pagament de la taxa sorgeix quan es presenta la sol·licitud per a 

obtenir l’autorització. El pagament de la taxa s’ha de fer efectiu quan es presenta 
la sol·licitud.

Article 21.13-4. Quota.
La quota de la taxa és de 126,95 euros.

CAPÍTOL XIV. Taxa pels serveis de tramitació i resolució dels expedients 
d’autorització administrativa d’instal·lació, modiicació i trasllat dels serveis 
farmacèutics en centres l’activitat principal dels quals no és sanitària

Article 21.14-1. 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, modiicació i trasllat dels serveis farmacèutics 
en els centres l’activitat principal dels quals no és sanitària.

Article 21.14-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, a les quals es prestin els serveis que constitueixen el fet imposable.
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Article 21.14-3. Acreditació 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 21.14-4. Quota.
La quota de la taxa és de 123,30 euros.

CAPÍTOL XV. Taxa pels serveis dels laboratoris de SALUT PÚBLICA DEPENDENTS DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT O ENS COMPETENT

Article 21.15-1. Fet imposable.
1. Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis efectuades en 

els laboratoris de salut pública dependents del Departament de Salut o ens competent 
consignats per l’article 21.15-4.

2. El fet imposable es produeix només en el cas que els serveis es prestin 
per disposició normativa expressa o quan la mateixa Administració, els efectuï 
d’oici.

Article 21.15-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, receptores del servei de laboratori.

Article 21.15-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació del servei; se’n pot exigir el pagament a la 

bestreta en el moment en què la persona interessada en formula la sol·licitud.

Article 21.15-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Anàlisis microbiològiques.
1.1. Identiicació i recompte de microorganismes: 37,70 euros.
1.2. Investigació de microorganismes patògens: 62,55 euros.
1.3. Investigació de substàncies inhibidores: 34,05 euros.
1.4.1. Anàlisi microbiològica mínima d’aigua de consum públic: 66,40 eu-

ros.
1.4.2. Anàlisi microbiològica normal d’aigua de consum públic: 123,95 eu-

ros.
1.4.3. Anàlisi microbiològica completa d’aigua de consum públic: 181,35 eu-

ros.
1.4.4. Anàlisi microbiològica d’aigües envasades: 210,05 euros.
1.4.5. Anàlisi microbiològica d’aigües de piscina: 66,40 euros.
1.4.6. Anàlisi microbiològica d’aigües de bany de balnearis: 234,95 euros.
1.5. Per la identiicació i la quantiicació de microorganismes per altres tècniques 

microbiològiques no especiicades: 116,25 euros.
2. Bioassaigs.
2.1. Investigació de biotoxines: 100,45 euros.
2.2 Investigació d’antibiòtics: 63,85 euros.
2.3 Per la identiicació i la quantiicació d’altres substàncies no especiicades 

per bioassaigs: 118,75 euros.
3. Anàlisis isicoquímiques.
3.1 Anàlisis isicoquímiques per tècniques no instrumentals.
3.1.1. Gravimetries: 20,35 euros.
3.1.2. Volumetries: 21,50 euros.
3.1.3. Cromatograia en capa ina: 28,45 euros.
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3.1.4. Cromatograia en columna: 28,45 euros.
3.1.5. Per la identiicació i la quantiicació de substàncies per altres tècniques no 

instrumentals no especiicades: 47,85 euros.
3.2. Anàlisis isicoquímiques per tècniques instrumentals.
3.2.1. Refractometria: 13,65 euros.
3.2.2. Potenciometria: 18,80 euros.
3.2.3. Turbidimetria: 13,65 euros.
3.2.4. Conductrimetria: 13,65 euros.
3.2.5. Espectrometria ultraviolada visible: 28,45 euros.
3.2.6. Polarograia: 30,80 euros.
3.2.7. Cromatograia de gasos: 66,70 euros.
3.2.8. Cromatograia líquida d’alta resolució: 151,35 euros.
3.2.9. Espectrofotometria d’absorció atòmica: 61,15 euros.
3.2.10. Per la identiicació i la quantiicació de substàncies per altres tècniques 

instrumentals no especiicades: 287 euros.
3.3. Anàlisis isicoquímiques d’aigües.
3.3.1. Anàlisi isicoquímica mínima d’aigua de consum públic: 71,95 eu-

ros.
3.3.2. Anàlisi isicoquímica normal d’aigua de consum públic: 130,75 eu-

ros.
3.3.3. Anàlisi isicoquímica completa d’aigua de consum públic: 738,15 eu-

ros.
4. Tècniques immunològiques d’identiicació i quantiicació de substàncies i 

microorganismes: 74,40 euros.

CAPÍTOL XVI. Taxa per la prestació de serveis per l’Institut d’Estudis de la Salut

Article 21.16-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa l’Institut d’Estudis de 

la Salut dels serveis consignats per l’article 21.16-4.

Article 21.16-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones a les quals es presten els serveis.

Article 21.16-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones in-
teressades en fan la sol·licitud.

Article 21.16-4. Quota.
1. Inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir el diploma acreditatiu 

del nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata per al 
personal de transport sanitari.

1.1. Prova de coneixements teòrics: 18,40 euros.
1.2. Prova de coneixements pràctics: 73,25 euros.
2. Per l’expedició del certiicat que habilita personal no mèdic per a l’ús d’aparells 

desibril·ladors externs automàtics, i també les successives renovacions d’aquest 
certiicat: 4,90 euros.

Article 21.16-5. Afectació de la taxa.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al inançament 
del cost del servei prestat pel Departament de Salut.
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CAPÍTOL XVII. Taxa per altres actuacions sanitàries

Article 21.17-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de reconeixement 

o examen de salut i el lliurament del certiicat.

Article 21.17-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones naturals a les quals es presten els 

serveis a què fa referència l’article 21.17-1.

Article 21.17-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació del servei, però en pot ser exigit el pagament a la 

bestreta en el moment que les persones interessades fan la sol·licitud dels serveis.

Article 21.17-4. Quota.
La quota de la taxa pel reconeixement o l’examen de salut i el lliurament del 

certiicat, sense incloure les taxes autoritzades per l’anàlisi o l’exploració especial 
i els impresos, és d’11,55 euros.

CAPÍTOL XVIII. Taxa per l’avaluació de la documentació i la tramitació de les 
sol·licituds de llicències i autoritzacions de productes sanitaris

Article 21.18-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que consigna 

l’article 21.18-4.

Article 21.18-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, a les quals es presten els serveis.

Article 21.18-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però se’n pot exigir el pagament a la bestreta en el moment que les persones inte-
ressades en fan la sol·licitud.

Article 21.18-4. Quota.
1. Avaluació de la documentació i tramitació de les sol·licituds de llicència per 

a la fabricació de productes sanitaris a mida
La quota de la taxa és:
1.1. Per la sol·licitud de llicència prèvia sanitària de funcionament de la instal-

lació de fabricació de productes sanitaris a mida: 648,30 euros.
1.2. Per la sol·licitud de modiicació de la llicència per canvi de domicili o tipus 

d’activitat: 266,05 euros.
1.3. Per la sol·licitud de modiicació de la llicència pel canvi de titular de l’empresa 

o de responsable tècnic: 108,50 euros.
1.4. Per la sol·licitud de revalidació quinquennal de la llicència: 483,55 eu-

ros.
2. Avaluació de la documentació i tramitació de les sol·licituds de llicència per 

distribuir productes sanitaris.
La quota de la taxa és:
2.1. Per la sol·licitud de llicència prèvia sanitària de funcionament de l’empresa 

distribuïdora de productes sanitaris: 503,30 euros.
2.2. Per la sol·licitud de modiicació de la llicència per canvi de domicili o tipus 

d’activitat: 266,05 euros.
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2.3. Per la sol·licitud de modiicació de la llicència pel canvi de titular de l’empresa 
o de responsable tècnic: 108,50 euros.

2.4. Per la sol·licitud de revalidació quinquennal de la llicència: 266,05 eu-
ros.

3. Autorització de la publicitat de productes sanitaris dirigida al públic i inserida 
en mitjans de difusió pública: 290,10 euros.

CAPÍTOL XIX. Taxa per l’obtenció del llibre de control de residus sanitaris

Article 21.19-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’obtenció del llibre de control de residus 

sanitaris.

Article 21.19-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, que sol·liciten el llibre de control de residus sanitaris.

Article 21.19-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament en el moment que les persones interessades en 
fan la sol·licitud.

Article 21.19-4. Quota.
La quota de la taxa es ixa en 33,60 euros.

CAPÍTOL XX. Taxa per la formació higiènica dels manipuladors d’aliments d’alt 
risc

Article 21.20-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis consignats 

per l’article 21.20-4, amb relació a la formació de manipuladors d’aliments d’alt 
risc.

Article 21.20-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones a les quals es presten els serveis.

Article 21.20-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones in-
teressades en fan la sol·licitud.

Article 21.20-4. Quota.
Per la inscripció, la realització del curs de formació i l’expedició de la documen-

tació acreditativa de l’assistència i l’aproitament: 20,55 euros.

Article 21.20-5. Afectació de la taxa.
Aquesta taxa té caràcter inalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que 

estableix l’article 1.1-3 els ingressos derivats de la taxa resten afectats a actuacions 
tendents a la millora del control sanitari i la protecció de la salut.

CAPÍTOL XXI. Taxa per l’emissió del certiicat de venda lliure de productes 
cosmètics
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Article 21.21-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis consignats per 

l’article 21.21-4.

Article 21.21-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones a les quals es presten els serveis.

Article 21.21-3. Acreditació.
La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, 

però en pot ser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones in-
teressades en fan la sol·licitud.

Article 21.21-4. Quota.
Per l’emissió del certiicat de venda lliure de productes cosmètics: 16,05 euros. 

Aquest import comprèn l’expedició del document per un màxim de 10 productes 
cosmètics, i 0,95 euros addicionals per cadascun dels productes cosmètics quan se 
sol·liciti un certiicat amb més de 10 productes.

TÍTOL XXII. Seguretat privada, formació de personal policial i de protecció 
civil, cos de mossos d’esquadra, cos de bombers de la Generalitat, i actuacions i 
serveis del Servei Català de Trànsit

CAPÍTOL I. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats pel 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de 
seguretat privada

Article 22.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats que, 

d’acord amb la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada; el Reial decret 
2364/1994, de 9 de desembre, d’aprovació del Reglament sobre seguretat privada, 
i el Decret 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de l’exercici de competències 
en matèria de seguretat privada, corresponen a la Generalitat de Catalunya, i que 
es descriuen a l’article 22.1-4.

Article 22.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol-

liciten la prestació dels serveis i les activitats administratives que constitueixen 
el fet imposable en matèria de seguretat privada. Si els esmentats serveis es 
presten d’oici, són subjectes passius les persones físiques o jurídiques des-
tinatàries.

Article 22.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita i es fa efectiva en el moment de la sol·licitud que motiva 

el servei o l’actuació administrativa que constitueixen el fet imposable. En els 
supòsits en què el servei o l’actuació que constitueixi el fet imposable de la taxa 
es presti d’oici per l’Administració, l’obligació del pagament neix en el moment 
en què s’inicia la prestació del servei o es realitza l’activitat, sens perjudici de la 
possibilitat d’exigir el dipòsit previ de l’import estimat, resultant de la liquidació 
que es practiqui.

Article 22.1-4. Quota.
L’import de la quota és:
1. Autorització i inscripció de les empreses de seguretat: 357,05 euros.
2. Modiicació de l’assentament d’inscripció del domicili social, de l’àmbit 
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territorial d’actuació i ampliació d’activitats, inclosos el desplaçament i l’informe 
pertinent del personal de l’Administració: 250,95 euros.

3. Modiicació de l’assentament d’inscripció del capital social, titularitat d’ac-
cions o participacions, modiicacions estatutàries, variacions en la composició 
personal dels seus òrgans d’administració i direcció i en la uniformitat del personal 
de seguretat: 108,10 euros.

4. Cancel·lació de la inscripció: 108,10 euros.
5. Autorització d’obertura de sucursals o delegacions de les empreses de segu-

retat: 135,50 euros.
6. Autorització de la prestació de serveis d’escortes privats: 201,50 euros.
7. Autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes pels vigilants 

de seguretat i pels guardes particulars de camp: 201,50 euros.
8. Autorització de la prestació de serveis de seguretat per vigilants de seguretat 

en polígons industrials o urbanitzacions: 201,50 euros.
9. Autorització de la implantació d’un servei substitutori de vigilants de segu-

retat: 201,50 euros.
10. Autorització de la creació de departaments de seguretat per a les empreses 

industrials, comercials o de serveis i les entitats públiques o privades que, sense 
estar-hi obligades, ho sol·liciten: 201,50 euros.

11. Autorització d’obertura i funcionament o d’aprovació de reformes d’esta-
bliments i oicines obligats a disposar de mesures de seguretat o de caixers auto-
màtics, dispensa de mesures de seguretat i, en general, qualsevol autorització o 
aprovació que impliqui desplaçament o informe del personal de l’Administració: 
201,50 euros.

12. Autorització per a la prestació de serveis de custòdia de claus en vehicles: 
201,50 euros.

13. Compulsa de documents: 3,75 euros.
14. Expedició de certiicacions: 22,10 euros.
15. Autorització dels centres de formació i actualització del personal de seguretat 

privada: 326,55 euros.

CAPÍTOL II. Taxa de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Article 22.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya en els cursos de promoció i en el curs d’agent 
interí o agent interina, destinats a membres dels cossos policials no dependents 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que descriu 
l’article 22.2-4 .

Article 22.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

els serveis docents de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que constitueixen 
el fet imposable.

Article 22.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei corresponent, sens perjudici 

de la possibilitat d’exigir-ne el dipòsit previ.

Article 22.2-4. Quota.
L’import de la quota és:
a) Curs de caporal o caporala: 1.101,60 euros.
b) Curs de sergent o sergenta: 1.259,30 euros.
c) Curs de sotsinspector o sotsinspectora: 1.571,45 euros.
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d) Curs d’inspector o inspectora: 3.537,40 euros.
e) Curs d’intendent o intendenta, intendent o intendenta major i superintendent 

o superintendenta: 7.882,20 euros.
f) Curs d’agent interí o agent interina: 505,20 euros.

CAPÍTOL III. Taxa per l’habilitació acreditativa dels bombers d’empresa de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Article 22.3-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa per l’habilitació acreditativa dels bombers 

d’empresa l’expedició de l’habilitació per a exercir la funció de bomber d’empresa 
atorgada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Article 22.3-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l’habilitació que 

constitueix el fet imposable.

Article 22.3-3. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida 

en el moment en què se sol·licita el servei.

Article 22.3-4. Quota.
La quota de la taxa es ixa en 42,60 euros.

CAPÍTOL IV. Taxa pels serveis prestats pel cos de mossos d’esquadra

Article 22.4-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents, quan 

són prestats per efectius del cos de mossos d’esquadra:
a) L’escorta, el control i la regulació de la circulació de transports especials.
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 
inancin amb drets de retransmissió televisiva.

c) La regulació i la vigilància en ilmacions cinematogràiques, publicitàries, 
televisives o de qualsevol altre tipus, quan afectin la circulació normal per espais i 
vies públiques i la disponibilitat normal d’aquesta, sens perjudici de les competències 
municipals que hi concorrin.

Article 22.4-2. Subjecte passiu.
Els subjectes passius contribuents de la taxa són les persones físiques o jurídiques 

que sol·liciten o en favor de les quals es presten els serveis que constitueixen el fet 
imposable.

Article 22.4-3. Acreditació.
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 22.4-4. Quota.
La quota de la taxa es ixa en 32,35 euros per hora i persona destinada a la 

prestació del servei sol·licitat. L’import de la liquidació és el resultat de l’apli-
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cació de la quota de la taxa al nombre d’hores efectivament requerides per a la 
prestació del servei.

Article 22.4-5. Afectació de la taxa.
Els ingressos recaptats per motiu de la taxa han de ser afectats a les inalitats 

d’investigació criminal i policia cientíica de la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana.

Article 22.4-6. Gestió, liquidació i recaptació
1. La gestió, la liquidació i la recaptació de la taxa corresponen al Servei Català 

de Trànsit.
2. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar al Servei Català de Trànsit, el qual ha 

d’ingressar l’import total recaptat al Tresor de la Generalitat de Catalunya, en els 
terminis legalment establerts.

CAPÍTOL V. Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis i 
salvaments

Article 22.5-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cos de bombers 

de la Generalitat de Catalunya en els casos següents:
a) Accident de trànsit.
b) Rescat i salvament de persones en els casos següents:
Primer. Si té lloc en zones assenyalades com a perilloses.
Segon. Si les persones rescatades o salvades no duien l’equipament adequat a 

l’activitat.
Tercer. Si la persona que sol·licita el servei ho fa sense motius objectivament 

justiicats.
c) La vigilància i la protecció d’incendi o accident en les proves esportives o en 

altres activitats culturals o de lleure, sens perjudici de les competències municipals, 
llevat de les que organitzen les entitats sense inalitat de lucre i les administracions 
públiques si no cobren entrada per a assistir-hi i si no es inancen amb drets de 
retransmissió televisiva.

No es produeix el fet imposable pels serveis de prevenció i extinció general 
d’incendis ni per la prestació d’altres serveis o l’acompliment d’activitats davant de 
situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública.

Article 22.5-2. Exempcions.
Són exempts del pagament de la taxa l’Estat, les comunitats autònomes i els ens 

locals. Així mateix, en són exemptes la prestació de serveis o les intervencions que 
són conseqüència de fenòmens meteorològics extraordinaris o catastròics, d’in-
cendis forestals o de casos de força major i els serveis prestats per l’interès general 
i no en beneici de particulars o de béns determinats.

Article 22.5-3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a les quals fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària que 
resultin beneiciàries de la prestació del servei. En cas d’accident de trànsit, el sub-
jecte passiu és la persona causant o responsable del perjudici.

Als efectes de l’obligació de suportar la taxa, quan concorren diferents bene-
iciaris, o diferents responsables en el cas d’accident de trànsit, s’ha d’imputar 
proporcionalment als efectius emprats en les tasques en el beneici o per la causa o 
responsabilitat de cada persona. Si no es poden individualitzar, la taxa s’ha d’im-
putar per parts iguals.
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Article 22.5-4. Acreditació.
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’especiicar el nombre d’hores i d’efectius que hi 
han intervingut i la quota corresponent segons els imports establerts per l’article 
22.5-5.

Article 22.5-5. 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 es disposa:

Intervenció de personal: 30,05 euros (preu unitari/hora).
Intervenció de vehicles: 39,05 euros (preu unitari/hora).
Intervenció de mitjans aeris: 2.271,50 euros (preu unitari/ hora).

Article 22.5-6. Afectació de la taxa.
De conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3 d’aquesta Llei, els in-

gressos derivats d’aquesta taxa resten afectats al inançament del cost dels 
serveis prestats pel cos de bombers de la Generalitat de Catalunya amb càrrec 
al pressupost de despeses del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació.

CAPÍTOL VI. Taxes per les actuacions i els serveis del Servei Català de Trànsit

Article 22.6-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa per les actuacions i els serveis del Servei 

Català de Trànsit l’exercici de les activitats administratives o la prestació dels serveis 
a què fa referència l’article 22.6-4.

Article 22.6-2. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per les actuacions i els serveis 

del Servei Català de Trànsit les persones físiques o jurídiques en interès de les quals 
es fan les activitats administratives o la prestació dels serveis que constitueixen el 
fet imposable.

2. Són subjectes passius substituts del contribuent o la contribuent les persones 
físiques o jurídiques que sol·liciten les actuacions administratives o els serveis si 
s’han de fer a favor de persones diferents de qui ho sol·licita.

Article 22.6-3. Acreditació.
Les taxes s’acrediten en el moment de la prestació del servei o de la iniciació de 

les actuacions administratives que constitueixen el fet imposable, però es poden 
exigir en el moment en què se sol·liciten els dits servei o actuacions.

Article 22.6-4. Quota.
1. La taxa, en el cas de les autoescoles, s’exigeix segons les tarifes següents:
a) Autorització d’obertura d’autoescoles o de seccions d’aquestes: 328,55 eu-

ros.
b) Autoritzacions per a alterar els elements personals o materials de les auto-

escoles:
Sense inspecció: 28,45 euros.
Amb inspecció: 84,55 euros.
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c) Expedició de certiicats d’aptitud per a directors o directores i professors 
o professores d’autoescoles i d’altres titulacions l’expedició de les quals estigui 
atribuïda al Servei Català de Trànsit, i també dels duplicats corresponents: 93,85 
euros.

d) Inscripció a les proves de selecció dels cursos per a l’obtenció del certiicat 
d’aptitud de professor o professora de formació viària i de director o directora 
d’escoles particulars de conducció: 20,50 euros.

e) Inscripció i participació en la fase de presència dels cursos per a l’obtenció del 
certiicat d’aptitud de professor o professora de formació viària: 1.243,95 euros.

f) Inscripció i participació en la fase de presència dels cursos per a l’obtenció 
del certiicat de director o directora d’escoles particulars de conductors: 755,10 
euros.

2. La taxa, en el cas de centres de reconeixement mèdic, s’ha d’exigir segons 
les tarifes següents:

a) Inscripció i acreditació com a centre de reconeixement mèdic de conductors: 
327,50 euros.

b) Modiicació del règim de funcionament del centre de reconeixement mèdic 
de conductors:

Amb inspecció: 84,50 euros.
Sense inspecció: 28,45 euros.
3. La taxa, en els altres casos no regulats pels apartats 1 i 2, s’ha d’exigir segons 

les tarifes següents:
a) Anotacions de qualsevol tipus en els expedients, subministrament de dades, 

certiicats, confrontació i desglossament de documents: 7,80 euros.
b) Inspecció practicada en virtut d’un precepte reglamentari: 75,15 euros.
c) Segellament de qualsevol tipus de plaques: 5,05 euros.
d) Duplicats de permisos i autoritzacions per pèrdua, deteriorament, revisió o 

qualsevol modiicació d’aquests: 19,20 euros.
e) Utilització de plaques facilitades per l’Administració: 9,65 euros.
f) Altres llicències o permisos atorgats pel Servei Català de Trànsit: 9,65 eu-

ros.
g) Autoritzacions de transports especials sense acompanyament, de proves es-

portives i de transports urgents, i altres autoritzacions especials per raó del vehicle 
o per la utilització de la carretera: 19,05 euros.

h) Autoritzacions de transports especials amb acompanyament, de proves es-
portives i de transports urgents, i altres autoritzacions especials per raó del vehicle 
o per la utilització de la carretera: 28,45 euros. Aquesta tarifa s’entén sens perjudici 
de l’abonament del cost de la prestació de serveis de seguretat, que també són a 
càrrec del subjecte passiu.

i) Inscripció i participació en la fase de presència dels cursos per a l’obtenció del 
certiicat d’aptitud de formador viari o formadora viària: 837,45 euros.

j) Inscripció i participació en la fase de presència del curs per a l’obtenció del 
certiicat d’aptitud de psicòleg formador o psicòloga formadora: 199,75 euros.

Article 22.6-5. Gestió, recaptació i liquidació.
1. La gestió i la recaptació de les taxes objecte d’aquesta llei corresponen al 

Servei Català de Trànsit.
2. Les taxes s’han de liquidar a les oicines del Servei Català de Trànsit, a les dele-

gacions territorials del Govern o a les oicines de l’ens col·laborador que eventualment 
designin. La liquidació s’ha de notiicar per escrit a la persona interessada.

3. S’han d’establir per reglament els casos en què les taxes es poden autoliqui-
dar.

TÍTOL XXIII. Serveis socials
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CAPÍTOL I. Taxa per les actuacions del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials

Article 23.1-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa els actes d’inscripció de l’obertura i la 

modiicació de serveis i establiments de serveis socials en el Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials, i també el lliurament de les certiicacions corres-
ponents i la reproducció de llistes.

Article 23.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques –llevat de les 

entitats d’iniciativa social– a les quals es presten els serveis derivats de les actua-
cions del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, i també el lliurament 
de les certiicacions corresponents.

Article 23.1-3. Exempcions.
Són exemptes de pagar aquesta taxa les entitats públiques i privades sense ànim 

de lucre.

Article 23.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la inscripció o del lliurament de la certiicació, 

però en pot ser exigit el pagament en el moment en què les persones interessades 
presentin la sol·licitud corresponent.

Article 23.1-5. Quota.
La quota de la taxa és:
a) Per la inscripció de serveis residencials: 224,10 euros.
b) Per la inscripció de serveis diürns: 150,60 euros.
c) Per la inscripció d’altres serveis: 114 euros.
d) Per modiicacions d’assentaments registrals: 20,60 euros.
e) Per certiicacions d’assentaments registrals: 11,65 euros.
f) Per la reproducció de llistes del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 

Socials: 36,15 euros.

CAPÍTOL II. Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials

Article 23.2-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció in situ pel Servei d’Inspec-

ció i Registre del Departament d’Acció Social i Ciutadania 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 veriicació de les al·legacions de l’entitat titular 
presentades dins el període de prova d’un procediment sancionador

Article 23.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques –llevat de les entitats 

d’iniciativa social– que presenten la petició que origina la inspecció.

Article 23.2-3. Exempcions.
Són exemptes de pagar aquesta taxa les entitats públiques i privades sense ànim 

de lucre.

Article 23.2-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de prestar el servei, però en pot ser exigit el pa-
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gament a la bestreta en el mateix moment en què la persona interessada presenta 
la petició que origina la inspecció.

Article 23.2-5. Quota.
Per cada actuació d’inspecció del servei o establiment es ixa una quota de 148,40 

euros.

TÍTOL XXIV. Societat de la informació

CAPÍTOL I. Taxa per l’emissió de certificacions de presentació de projectes 
tècnics d’infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis i de 
butlletins o de certificats d’instal·lació

Article 24.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió de certiicacions que acreditin 

la presentació del projecte tècnic de la instal·lació de la infraestructura, del butlletí 
i, si escau, del certiicat d’instal·lació.

Article 24.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

l’expedició de les certiicacions que constitueixen el fet imposable.

Article 24.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de l’expedició de les certiicacions, si bé la jus-

tiicació de l’ingrés de la taxa pot exigir-se en el moment de sol·licitar el servei que 
constitueix el fet imposable.

Article 24.1-4. Quota.
L’import de la quota de la taxa és de 25 euros.

Article 24.1-5. Afectació.
De conformitat amb l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afec-

tats al inançament de les despeses de la Direcció General d’Infraestructures de 
Telecomunicacions per dotar els ediicis de Catalunya amb els equipaments i els 
mitjans necessaris per garantir el nivell de qualitat en la recepció dels serveis de 
telecomunicacions.

TÍTOL XXV. Transports, ordenació urbanística i del litoral, domini públic i 
informes, actuacions i serveis administratius

CAPÍTOL I. Taxa per la prestació de serveis de caràcter administratiu del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Article 25.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques del servei de caràcter administratiu de 
realització de còpies en color de plànols o d’altres documents, en suport paper 
o magnètic.

Article 25.1-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que sol·licita la prestació 

del servei.
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Article 25.1-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es lliura la còpia en color d’un plànol o 

d’un altre document.

Article 25.1-4. Quota.
L’import de la quota és:
Còpia en suport paper en rotlle (un metre): 10,60 euros.
Còpia en suport paper en full DIN A4: 2,15 euros.
Còpia en suport paper en full DIN A3: 3,30 euros.
Còpia en suport paper en full DIN A2: 4,30 euros.
Còpia en suport paper en full DIN A1: 6,45 euros.
Còpia en suport paper en full DIN A0: 12,75 euros.
Còpia en suport CD: 6,45 euros.
Còpia en suport DVD: 12,75 euros.

CAPÍTOL II. Taxa per informes i altres actuacions facultatives

Article 25.2-1. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’elaboració d’informes tècnics, l’expe-

dició de certiicats 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 especíicament 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 pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, llevat dels supòsits establerts 
en els apartats 3 i 7 de l’article 25.2-4.

Article 25.2-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals 

afecta la prestació del servei.

Article 25.2-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es presta el servei o s’executa l’actuació, 

però pot ser exigida la justiicació de l’ingrés en el moment de la presentació de la 
sol·licitud.

Article 25.2-4. Quota.
La quota de la taxa és:
1. Per informes o actuacions de caràcter facultatiu:
a) Quan no calgui prendre dades de camp: 107,20 euros.
b) Quan calgui prendre dades de camp: 214,35 euros.
c) Quan calgui sortir més dies al camp: per dia, 164 euros.
2. Per informes o actuacions que tenen per objecte una petició o consulta:
a) Quan no cal l’anàlisi de projecte: 32,20 euros.
b) Quan calgui l’anàlisi de projecte: 64,35 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 urba-
nística:
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a) Per àmbit d’actuació de ins a 10 hectàrees, per hectàrea: 107,20 euros.
b) Per cada hectàrea addicional o fracció: 53,60 euros.
c) A més, per al cas que s’hagi d’efectuar el tràmit d’informació pública: 1.033,05 

euros.
4. Per treballs diversos de camp, d’inspecció d’obres i d’aixecaments topogràics 

i altres actuacions facultatives, com aixecament d’actes, expedició de certiicat i-
nal, lliurament de plànols o redacció del document de l’actuació realitzada: 214,35 
euros.

En el cas que calgui sortir més dies al camp: 164 euros.
5. Informes preceptius per a la tramitació d’autoritzacions d’usos i obres provisi-

onals 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: 107,20 euros.
En el cas que calgui prendre dades de camp: 214,35 euros.
En el cas que calgui sortir més dies al camp, per dia: 164 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 urba-
nitzable:

En el cas que no calgui prendre dades de camp: 107,20 euros.
En el cas que calgui prendre dades de camp: 214,35 euros.
En el cas que calgui sortir més dies al camp, per dia: 164 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 ins a 10.000 euros: 107,20 euros.
b) Amb pressupost d’execució material de 10.001 a 50.000 euros: 214,35 eu-

ros.
c) Amb pressupost d’execució material de 50.001 a 250.000 euros: 321,50 eu-

ros.
d) Amb pressupost d’execució material superior a 250.001 euros: 428,65 eu-

ros.
e) A més, en el cas que calgui prendre dades de camp: 107,20 euros.
f) A més, en el cas que calgui sortir més dies al camp, per dia: 164 euros.
2. Explotació de recursos naturals:
Per àmbits d’actuació de ins a 5 hectàrees: 107,20 euros.
Per àmbits d’actuació de 5 a 10 hectàrees: 214,35 euros.
Per àmbits d’actuació de més de 10 hectàrees: 321,50 euros.
A més, en el cas que no calgui prendre dades de camp: 107,20 euros.
A més, en el cas que calgui prendre dades de camp: 214,35 euros.
A més, en el cas que calgui sortir més dies al camp, per dia: 164 euros.

CAPÍTOL III. Taxa per l’atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modiicació 
de les autoritzacions de transport terrestre per carretera i activitats auxiliars i 
complementàries

Article 25.3-1 Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques dels serveis i les actuacions inherents a l’atorgament, 
la rehabilitació, la pròrroga o la modiicació de les autoritzacions per als transports 
públics i privats per carretera, i també de cadascuna de les activitats auxiliars i 
complementàries.
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Article 25.3-2. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o jurídiques, incloses 

les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol-
liciten qualsevol dels serveis i les actuacions que constitueixen el fet imposable, o 
les persones a les quals els són prestats.

Article 25.3-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es presenta la sol·licitud que motiva el 

servei o l’actuació administrativa, però pot ser exigida la justiicació de l’ingrés en 
el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 25.3-4. Autoliquidació de la taxa.
En el supòsit que l’ingrés de la taxa sigui exigit amb caràcter previ a la presentació 

de la sol·licitud, la liquidació i l’ingrés s’han d’efectuar mitjançant autoliquidació 
en la forma i els terminis que s’estableixin per reglament.

Article 25.3-5. Quota.
La prestació dels serveis i les actuacions administratius que constitueixen el fet 

imposable de la taxa queden gravats de la manera següent:
1. Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modiicació de les autoritzacions 

de transport de mercaderies i de viatgers per carretera, en les modalitats de públic 
i privat complementari:

1.1. Atorgament o rehabilitació de l’autorització: 23,05 euros.
1.2. Pròrroga, visat o modiicació de l’autorització: 18,50 euros.
2. Atorgament o renovació d’autoritzacions de serveis públics discrecionals 

consolidats amb reiteració d’itinerari: 23,05 euros.
3. Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modiicació de l’autorització 

d’operador de transport de mercaderies.
3.1. Atorgament o rehabilitació de l’autorització d’operador de transport: 45,95 

euros.
3.2. Pròrroga, visat o modiicació de l’autorització d’operador de transport: 

23,05 euros.
4. Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modiicació de l’autorització 

de lloguer de vehicles amb conductor/a o sense, per la seu central o per una 
sucursal.

4.1. Atorgament o rehabilitació de l’autorització.
4.1.1. De lloguer de vehicles amb conductor/a: 23,05 euros.
4.1.2. De lloguer de vehicles sense conductor/a: 18,50 euros.
4.2. Pròrroga, visat o modiicació de l’autorització.
4.2.1. De lloguer de vehicles amb conductor/a: 18,50 euros.
4.2.2. De lloguer de vehicles sense conductor/a: 13,95 euros.

CAPÍTOL IV. Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l’exercici 
de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller o 
consellera de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, 
per ferrocarril o per via navegable

Article 25.4-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries de 

les proves per obtenir el certiicat de capacitació per a l’exercici de la professió 
de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat per 
al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via 
navegable.
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Article 25.4-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convo-

catòries de les proves per obtenir el certiicat de capacitació per a l’exercici de la 
professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat 
per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via 
navegable.

Article 25.4-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei i s’exigeix en el moment 

de presentar la sol·licitud d’inscripció en la convocatòria.

Article 25.4-4. Liquidació de la taxa.
La liquidació i l’ingrés de la taxa es fan mitjançant la carta de pagament que s’ha 

de lliurar a aquest efecte.

Article 25.4-5. Quota.
L’import de la quota de la taxa és de:
a) En les proves per obtenir el certiicat de capacitació per a l’exercici de la pro-

fessió de transportista per carretera: 18,95 euros.
b) En les proves per a obtenir el certiicat per a l’activitat de conseller de seguretat 

per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via 
navegable: 25,70 euros.

CAPÍTOL V. Taxa per l’expedició o la renovació del títol de capacitació per a 
l’exercici de la professió de transportista per carretera; del títol de capacitació 
per a l’activitat de conseller o consellera de seguretat per al transport de 
mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable; del 
certiicat de conductor o conductora per al transport de mercaderies o de 
viatgers per carretera, o de la targeta de tacògraf digital

Article 25.5-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició o la renovació del títol de ca-

pacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera; del títol de 
capacitació per a l’activitat de conseller o consellera de seguretat per al transport 
de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable; del 
certiicat de conductor o conductora per al transport de mercaderies o de viatgers 
per carretera, o de la targeta de tacògraf digital.

Article 25.5-2. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten l’expedició o la renovació 

del títol de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per 
carretera; del títol de capacitació per a l’activitat de conseller o consellera 
de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per 
ferrocarril o per via navegable; del certiicat de conductor o conductora per 
al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, o de la targeta de 
tacògraf digital.

Article 25.5-3. Acreditació.
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud, però l’ingrés de la taxa s’ha de 

fer abans de l’expedició o renovació del títol, del certiicat o de la targeta.

Article 25.5-4. Quota.
La quota de la taxa és:
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1. Per cada títol o certiicat: 18,95 euros.
2. Per cada targeta: 33,15 euros.

CAPÍTOL VI. Taxa per la realització d’actuacions per a la inscripció en el 
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores

Article 25.6-1. 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 la Direcció 
General d’Urbanisme dels actes a què fa referència l’article 192 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, del 18 de juliol, i, si escau, 
la certiicació 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 Oicial de 
la Generalitat de Catalunya.

Article 25.6-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

la prestació del servei, per mitjà dels ajuntaments.

Article 25.6-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la resolució de l’expedient, però en pot ser 

exigida la justiicació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 25.6-4. Quota.
La quota de la taxa:
1. Per la tramitació d’expedients de primera inscripció i la certiicació de l’as-

sentament, si escau: 233,65 euros.
2. Per la tramitació d’expedients d’inscripcions posteriors i llurs certiicacions 

d’assentament, si escau: 84,75 euros.

CAPÍTOL VII. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions per a 
la publicació de plans urbanístics derivats de la iniciativa particular

Article 25.7-1. 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 25.7-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica promotora del pla.

Article 25.7-3. Acreditació.
La taxa s’acredita una vegada publicada la resolució d’aprovació deinitiva del 

pla.

Article 25.7-4. Quota.
La quota de la taxa és de 7,40 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 Oicial de la Generalitat de Catalunya dels edictes i la normativa 
corresponents.
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CAPÍTOL VIII. Taxa per la utilització o l’aproitament dels béns de domini públic

Article 25.8-1. Fet imposable.
1. Constitueixen el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’apro-

itament especial dels béns de domini públic i l’aproitament 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’aproitament especials 
de béns de domini públic quan estigui gravada especíicament per qualsevol altra 
taxa.

Article 25.8-2. Exempcions i boniicacions.
1. Són exempts de la taxa la utilització privativa o l’aproitament 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 
inques rústiques destinades a usos agrícoles i forestals.

Article 25.8-3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els titulars de les concessions i de les autorit-

zacions o els adjudicataris o, si escau, les persones físiques o jurídiques que s’hi 
subroguin.

Article 25.8-4. Acreditació.
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’ad-

judicació, l’acreditació s’efectua l’1 de gener de cada any i és exigible en la quantitat 
que sigui procedent i, si escau, en els terminis i en les condicions que s’assenyalin 
en la concessió, l’autorització o l’adjudicació.

Article 25.8-5. 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: 1,50 euros per metre qua-

drat.
b) Per l’aproitament especial de béns de domini públic: la utilitat que reporti 

l’aproitament. En els supòsits d’estacions d’autobusos i àrees d’estacionament, la 
base s’ha de determinar per la totalitat dels beneicis 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 beneicis líquids els ingressos bruts menys l’import 
de les despeses necessàries per a obtenir-los.

c) Aproitament 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’aproitament.

2. El servei encarregat de la inspecció ha de ixar la valoració a què fa refe-
rència l’apartat 1, d’acord amb els criteris que estableix i llur desenvolupament 
reglamentari.
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CAPÍTOL IX. Taxa per la tramitació d’expedients d’expropiació forçosa

Article 25.9-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques dels tràmits instats pels beneiciaris o ens locals en els 
expedients d’expropiació forçosa, d’ocupacions o servituds forçoses.

Article 25.9-2. 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 25.9-3. 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 25.9-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de formular la sol·licitud.

Article 25.9-5. Quota.
La quota de la taxa és de 267,90 euros per parcel·la cadastral.

CAPÍTOL X. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives a 
la zona de servitud de protecció

Article 25.10-1. 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 Públi-
ques relatives a les autoritzacions en zona de servitud de protecció.

Article 25.10-2. 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 25.10-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 25.10-4. Base imposable.
Constitueix la base imposable l’import del pressupost total d’execució material 

del projecte.

Article 25.10-5. Quota.
La determinació de la quantia de la taxa (t, en euros) s’obté mitjançant la mul-

tiplicació de l’arrel cúbica del quadrat de la base imposable (p, en euros) per un 
coeicient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent:

t = 0,5 p 2/3
La quantia de la taxa no pot ser inferior a 66,30 euros.

CAPÍTOL XI. Taxa per l’execució d’obres, d’ediicacions i d’instal·lacions en el 
domini públic portuari
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Article 25.11-1. 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, ediicacions i instal·lacions en el domini públic portuari en ports en règim 
de concessió.

Article 25.11-2. 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 25.11-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 25.11-4. 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 ser inferior a 306 euros.

CAPÍTOL XII. Taxa per l’execució d’activitats relacionades amb el cinema, la 
televisió i els anuncis publicitaris en el domini públic portuari

Article 25.12-1. 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 25.12-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica, pública o privada, que 

sol·licita l’autorització.

Article 25.12-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 25.12-4. Quota.
La quota de la taxa és de 127,55 euros.

CAPÍTOL XIII. Taxa per la tramitació de concessions en el domini públic marítim 
terrestre

Article 25.13-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques d’expedients relatius a concessions administratives 
per a ampliar ports o per a construir-ne.

Article 25.13-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica, pública o privada, que 

sol·licita la tramitació del corresponent expedient.
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Article 25.13-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 25.13-4. 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 = p 2/3
La quantia de la taxa no pot ser inferior a 3.060 euros.

CAPÍTOL XIV. Taxa per la tramitació de transmissió de concessions relatives al 
domini públic portuari

Article 25.14-1. 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.

Article 25.14-2. Subjecte passiu.
És subjecte passiu de la taxa la persona jurídica, pública o privada, que sol·licita 

la tramitació del corresponent expedient.

Article 25.14-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 25.14-4. Quota.
La quota de la taxa és de 1.071,65 euros.

CAPÍTOL XV. Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions 
facultatives en matèria de domini públic ferroviari

Article 25.15-1. 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 25.15-2. 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 25.15-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment en què es presta el servei o l’activitat, però en pot 

ser exigida la justiicació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 25.15-4. Quota.
La quota de la taxa és de 115,80 euros.

CAPÍTOL XVI. Taxa per l’edició i la venda dels llibres de reclamacions

Article 25.16-1. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable la venda i l’edició dels llibres de reclamacions.
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Article 25.16-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les empreses concessionàries o titulars dels serveis del 

transport de viatgers per carretera i d’estacions de transport de viatgers.

Article 25.16-3. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de l’adquisició.

Article 25.16-4. Quota.
La quota de la taxa es ixa en 3,60 euros.

CAPÍTOL XVII. Taxa per la redacció de projectes i la confrontació i la taxació 
d’obres i projectes

Article 25.17-1. Fet imposable.
És el fet imposable de la taxa la prestació de treballs facultatius de redacció, 

taxació, confrontació i informes de projectes d’obres, serveis i instal·lacions 
d’entitats, empreses o particulars, i la taxació de les obres, els serveis i les instal-
lacions.

Article 25.17-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els titulars o peticionaris de concessions, autorit-

zacions administratives o taxacions davant el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques o les seves entitats autònomes.

Article 25.17-3. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei. És, però, exigible:
a) En el cas de petició de redacció de projectes, des del moment que la persona 

interessada accepta el pressupost formulat pel servei.
b) En el cas de confrontació i informe, des del moment de la presentació del 

projecte que n’ha de ser objecte.
c) En el cas de taxació, quan el servei admet la prestació facultativa de la taxació 

o en virtut dels preceptes que regulen la matèria.

Article 25.17-4. Base imposable.
Constitueix la base imposable l’import del pressupost total d’execució material 

del projecte d’obra, serveis o instal·lacions i, en el cas de taxació, el valor que en 
resulta.

Article 25.17-5. Quota.
L’import de la taxa s’obté multiplicant l’arrel cúbica del quadrat de la base pel 

coeicient que s’assenyala a continuació, és a dir, per l’aplicació de la fórmula:
t = c p 2/3
on p = pressupost del projecte.
a) En el cas de redacció de projectes d’obres, serveis i instal·lacions, s’aplica 

el coeicient c = 2,7/5,5 @ 0,50. La quantia de la taxa no pot ser inferior a: 105,90 
euros.

b) En el cas de confrontació i informe, s’aplica el coeicient c = 0,8/5,5 @ 0,15. 
La quantia de la taxa no pot ser inferior a: 53 euros.

c) En el cas de taxacions d’obres, serveis i instal·lacions i en el de taxacions de 
terrenys o ediicis, s’aplica el coeicient c = 0,5/5,5 @ 0,10. La quantia de la taxa no 
pot ser inferior a: 44,15 euros.

d) En el cas de projectes d’obres, serveis i instal·lacions, s’aplica el coeicient c 
= 0,3/5,5 @ 0,05. La quantia de la taxa no pot ser inferior a: 34,70 euros.
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TÍTOL XXVI. Treball

CAPÍTOL I. Taxa pels drets d’inscripció a les proves d’accés al certificat de 
professionalitat

Article 26.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves d’accés al 

certiicat de professionalitat.

Article 26.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

Article 26.1-3. Exempcions i boniicacions.
1. Són exempts d’aquesta taxa, amb la justiicació documental prèvia de llur 

situació, els subjectes passius en situació d’atur que no perceben cap prestació 
econòmica i els jubilats.

2. S’estableix una boniicació del 30% sobre la taxa regulada per aquest capítol 
per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de 
categoria general i una boniicació del 50% per a les persones membres de famílies 
nombroses de categoria especial.

Article 26.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment de la inscripció, però pot ser exigida la justiicació 

de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 26.1-5. Quota.
La quota per proves d’accés al certiicat de professionalitat és de 22,05 euros.

TÍTOL XXVII. Universitats

CAPÍTOL I. Taxa per la prestació de serveis per l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya

Article 27.1-1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de les activitats o els serveis que es 
consignen en l’article 27.1-5.

Article 27.1-2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l’emissió dels informes 

que constitueixen el fet imposable.

Article 27.1-3. Boniicacions.
S’estableix una boniicació en la taxa per la prestació de serveis per l’Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya regulada per aquest capítol. 
Aquesta boniicació és del 30% per a les persones membres de famílies monopa-
rentals i de famílies nombroses de categoria general i del 50% per a les persones 
membres de famílies nombroses de categoria especial.

Article 27.1-4. Acreditació.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida 

en el moment en què se sol·licita el servei.
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Article 27.1-5. Quota.
L’import de la quota és:
1. Emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector i 

de professorat col·laborador: 11,50 euros.
2. Emissió de les acreditacions de recerca, per a accedir a la categoria de pro-

fessorat agregat, o de recerca avançada, per accedir a la categoria de catedràtic o 
catedràtica: 27,40 euros.

3. L’avaluació de l’activitat desenvolupada pels investigadors i investigadores: 
27,40 euros.

4. L’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador de 
les universitats privades: 27,40 euros.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Les quotes de les taxes a què es refereix aquesta Llei no meriten l’impost sobre el 

valor afegit, llevat dels casos en què resulti aplicable aquest impost, de conformitat 
amb la Llei que el regula.

Segona
Llevat dels supòsits continguts a l’apartat 3 de l’article 1.1-2, resta prohibida la 

percepció, sota qualsevol denominació, d’exaccions i indemnitzacions no recollides 
en aquesta Llei per raó dels serveis públics prestats per la Generalitat o els seus 
organismes autònoms o les seves entitats gestores.

Tercera
1. Qualsevol llei que, d’ara endavant, modiiqui 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 correlativa que correspongui.

2. Dins el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la 
llei que modiiqui 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 Oicial 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 identiiquin 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 de ser exposada, així 
mateix, en totes les dependències i les oicines del departament corresponent i ha 
d’estar a disposició dels contribuents que la sol·licitin.

Quarta
Són taxes del Consell General d’Aran les que la Generalitat pugui transferir-li 

com a conseqüència del traspàs de competències d’acord amb la normativa sobre 
el règim especial d’Era Val d’Aran, d’una manera especial la Llei 16/1990, de 13 de 
juliol, i les seves modiicacions legals. Aquestes taxes es regeixen transitòriament, 
ins que no en sigui dictada la normativa pròpia, per les normes que ja les regulaven 
abans de la transferència.

Cinquena
1. Quan en virtut de la normativa aplicable es transfereixin o deleguin a una altra 

Administració pública o ens públic serveis del Departament de Salut gravats amb 
alguna de les taxes contingudes en el títol XXI d’aquesta Llei, aquests tributs s’han 
de considerar ingressos propis de la mateixa administració pública o ens públic.

2. Juntament amb el rendiment, la cessió de la taxa comprèn la gestió corres-
ponent, les actuacions per a cobrar-ne l’import, tant per via voluntària com per via 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5161 – 27.6.200848734

Disposicions

executiva; la revisió dels actes de naturalesa tributària, i la instrucció i la resolució 
del recurs de reposició previ a la reclamació econòmica administrativa davant la 
Junta de Finances.

Sisena
1. Als efectes del gaudiment de les boniicacions i les exempcions de les taxes i 

preus públics establertes per aquesta llei, les famílies monoparentals de Catalunya 
s’equiparen a les famílies nombroses de categoria general, llevat que tinguin dret 
a una boniicació superior pel fet de ser famílies nombroses de categoria especial.

2. Les exempcions i boniicacions establertes per aquesta llei a favor de les 
famílies monoparentals seran efectives a partir del moment que restin acreditades 
documentalment d’acord amb el procediment i els requisits que s’estableixin per 
reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Resta vigent el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 15/2000, de 29 
de desembre, en tant no prescrigui el dret dels contribuents a sol·licitar la devolució 
de les quantitats ingressades corresponents a les taxes a què s’hi fa referència.

(08.170.143)
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DECRET

120/2008, de 17 de juny, de modiicació del Decret 243/2004, de 30 de març, sobre 
determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.

El Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació 
laboral a la Generalitat de Catalunya, va introduir certs matisos a la contractació 
laboral d’alta direcció aplicable a la Generalitat en el sentit d’establir limitacions 
tant pel que fa referència a la possibilitat de formalitzar aquests tipus de contrac-
tes, com pel que fa referència a l’establiment d’indemnitzacions o compensacions 
econòmiques derivades del cessament o extinció contractual, diferents a les ixades 
per la normativa laboral aplicable als contractes d’alta direcció.

El temps transcorregut des de l’aprovació del decret esmentat i l’experiència as-
solida amb la seva aplicació han posat de manifest la conveniència de, tot mantenint 
els principis inspiradors de la seva aprovació, variar les limitacions establertes en 
aquest darrer decret, pel que fa referència a les quanties màximes de les indem-
nitzacions o compensacions econòmiques a percebre amb motiu de cessament o 
extinció contractual, ja que raons d’interès públic poden exigir en supòsits concrets 
la necessitat de contractar determinades persones per raó d’especialitat o dels seus 
coneixements especíics, a les quals l’extinció de la relació laboral per voluntat de 
l’empresari els pot resultar especialment gravosa atès el règim d’incompatibilitats 
que els és d’aplicació.

Per tot això, de conformitat amb el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, a proposta dels titulars dels departaments de la Presidència, de 
Governació i Administracions Públiques, i d’Economia i Finances, i d’acord 
amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
—1 Es modiica l’apartat 3 de l’article 2 de Decret 243/2004, de 30 de març, sobre 
determinats aspectes de la contractació laboral de la Generalitat de Catalunya, que 
queda redactat de la manera següent:

“2.3 Als efectes que preveu l’apartat anterior, i sens perjudici del que estableix 
l’apartat 5, els òrgans competents per a la formalització de contractes d’alta direcció 
no poden pactar clàusules contractuals que tinguin per objecte reconèixer indemnit-
zacions o compensacions econòmiques per extincions contractuals, qualsevol que 
sigui la seva naturalesa i quantia, superiors a les mínimes establertes per la normativa 
de dret necessari a què s’ha fet referència. A aquests efectes en la formalització 
dels contractes no es reconeixeran antiguitats superiors a les que corresponen als 
serveis efectivament prestats per raó del contracte signat”.
—2 Es modiica el paràgraf primer de l’apartat 4 de l’article 2 del Decret 243/2004, 
de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació laboral de la Generalitat 
de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
“2.4 Per als supòsits d’extinció del contracte d’alta direcció per voluntat de l’em-
presari que comporten un preavís a la data de l’extinció efectiva, aquest preavís 
no podrà ser superior al mínim establert en la normativa reguladora de la relació 
laboral especial d’alta direcció vigent en el moment de la contractació.”
—3 S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 2 del Decret 243/2004, de 30 de març, 
sobre determinats aspectes de la contractació laboral de la Generalitat de Catalunya, 
amb el redactat següent:
“ 2.5 Sens perjudici del que preveuen els apartats anteriors, excepcionalment, 
per raons d’interès públic i mitjançant acord degudament motivat, el Govern, a 
proposta del departament competent, amb el seu informe previ o, en el seu cas, de 
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