
 
 

 

Dictamen 04/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic. 
 

El dictamen va ser aprovat en sessió extraordinària pel Ple del CTESC, el 17 de maig del 2016, amb el 
vot particular de CCOO de Catalunya i UGT, de Foment i FEPIME, de PIMEC, de la Unió de Pagesos 
de Catalunya, i de Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

L’Avantprojecte de llei té per objecte regular modificacions en matèria fiscal i administrativa, 
directament relacionades amb l’ingrés i la despesa dels pressupostos de la Generalitat pel 
2016 o amb l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

L’Avantprojecte de llei s’estructura en vuit títols, deu disposicions addicionals, vuit disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. 

El títol I regula les mesures fiscals i es divideix en tres capítols, el capítol I conté les normes 
sobre tributs propis, el capítol II es dedica a la regulació dels tributs cedits i en el capítol III es 
determina la col·laboració entre administracions tributàries. 

El títol II tracta les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i es divideix en 
dos capítols. El capítol I dedicat a la gestió financera i en el capítol II s’estableixen 
modificacions legislatives en matèria patrimonial. 

El títol III regula mesures administratives en matèria de funció pública.  

En el títol IV s’estableixen mesures de reestructuració i racionalització del sector públic. 

El títol V recull modificacions sobre diverses mesures administratives en matèria d’habitatge i 
urbanisme, ordenació ambiental i aigües. 

El títol VI estableix mesures administratives en competències d’agricultura, pesca, alimentació 
i medi natural. 

En el títol VII es recullen mesures administratives en matèria de política social. 

El títol VIII regula altres mesures administratives. En el capítol I es modifiquen diverses 
normes de caràcter sectorial com la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya i en el capítol II es 
modifiquen normes de caràcter general, com ara lleis de mesures fiscals i financeres de 
diferents anys. 

Les deu disposicions addicionals regulen diferents matèries, com la devolució del cànon sobre 
la disposició controlada de residus industrials, l’habilitació de les administracions públiques 
competents en matèria de serveis socials o el Pla de gestió del risc dels càmpings. 

Les vuit disposicions transitòries fan referència a l’aplicació del text refós en matèria d’aigües, 
a la taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament, al període per obtenir la certificació 
d’avaluació positiva de les funcions de gestió clínica de l’Institut Català de la Salut, a les 
atribucions de fons a les entitats locals de la part catalana de les conques intercomunitàries, 
als plans especials de protecció del medi natural, a l’Institut Geològic de Catalunya i als 
efectes de l’autorització del nou règim jurídic del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació. 

La disposició derogatòria deroga disposicions d’onze normes. 

En les quatre disposicions finals es regula la compensació de danys de la fauna salvatge 
autòctona protegida, la constitució de l’Agència Ciberseguretat de Catalunya, el desplegament 
de concerts ocupacionals i, finalment, l’entrada en vigor de la norma. 

 


