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Dictamen 33/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives 

per l’any 2015. 

 

 

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 24 

de novembre del 2014 amb el vot particular de Foment i FEPIME, i de la JARC al qual s’hi ha 

adherit PIMEC. 

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 2015 o amb 

l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’Avantprojecte de llei s’estructura en VIII títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, el segon, al 

règim jurídic de les finances públiques, i la resta de títols del III al VIII fan referència a aquelles mesures 

administratives, que complementen les actuacions adoptades en matèria de política fiscal i financera. Els 

títols tercer i quart contemplen mesures en matèria de funció pública, així com de reestructuració i 

racionalització del sector públic. Finalment, els darrers títols,  sisè, setè, i vuitè contenen mesures en 

determinats àmbits del sector públic i privat, entre d’altres habitatge, ordenació ambiental i d’aigües, 

transports, medi natural, agricultura, turisme i consum. 

 

En concret, els títols de l’Avantprojecte de llei s’estructuren: 

 

Títol I. Mesures fiscals 

Capítol I. Tributs propis  

secció primera. Cànons sobre la disposició del rebuig de residus 

secció segona. Cànon de l’aigua 

secció tercera. Impost sobre les estades en establiments turístics 

secció quarta. Taxes 

Capítol II. Tributs cedits 

secció única. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en els 

arrendaments d’immobles 

 

Títol II- Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques 

Capítol I. Gestió financera 

Capítol II. Modificacions legislatives en matèria patrimonial 

 

Títol III - Mesures administratives en matèria de funció pública 

 

Títol IV - Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic 

Capítol I. Entitats de dret públic de la generalitat 

Capítol II. Mesures de racionalització en relació amb l’ambit  sanitari 
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Títol V - Mesures administratives en matèria d’habitatge, ordenació ambiental i d’aigües, 

i transports 

Capítol I. Modificacions legislatives en matèria d’habitatge i urbanisme 

Capítol II. Modificacions legislatives en matèria d’ordenació ambiental 

Capítol III. Modificacions legislatives en matèria d’ordenació d’aigües 

Capítol IV. Mesures administratives en matèria de transports 

 

Títol VI - Mesures administratives en competències de medi natural i agricultura 

Capítol I. Medi natural 

Capítol II. Caça 

 

Títol VII - Mesures administratives en matèria de turisme i consum 

Títol VIII - Altres mesures administratives 

 

Disposicions addicionals  

Primera. Oficina del Contribuent. 

Segona. Comunicació de dades al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. 

Tercera. Modificació i resolució de contractes públics. 

Quarta. Dipòsit de la fiança prevista a la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances 

dels contractes de lloguer de finques urbanes. 

Cinquena. Termini de resolució de la sol·licitud de  certificat de convalidació d’inversions amb 

objectius de millora ambiental. 

Sisena. Prestació de servei de distribució d’aliments. 

Setena. Aprovació dels estatuts del Centre de la Propietat Forestal. 

Vuitena. Règim aplicable a les activitats de l’annex I.1 sotmeses al procediment de revisió en el 

moment d’entrada en vigor de la Llei de mesures fiscals i financeres 2015. 

 

Disposicions transitòries 

Primera. Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la 

inscripció a les proves lliures per a l'obtenció dels certificats oficials. 

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

Tercera. Representació transitòria de la propietat privada en el consell rector del Centre de la 

Propietat Forestal. 

Quarta. Règim aplicable als procediments de revisió periòdica de les  activitats de l’annex I.1 

de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Cinquena. Taules retributives dels llocs de treball no policials de suport tècnic. 

Sisena. Vigència de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. 

 

Disposició derogatòria 

Disposició final 

 
 
 
 


