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Dictamen 19/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres, 

i del sector públic. 

 

 
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 28 d’octubre del 2013. 
 
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 2014 o amb 

l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’Avantprojecte de llei s’estructura en  IX  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 IX fan referència a aquelles mesures 

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

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

reestructuració i racionalització del sector públic. Finalment, els darrers títols,  sisè, setè, vuitè i novè, 

contenen mesures en determinats àmbits del sector públic i privat, entre d’altres habitatge, ordenació 

ambiental, agricultura, pesca, alimentació, política social, per optimitzar els recursos econòmics i als 

efectes dinamitzar l’activitat de determinats sectors econòmics en l’actual conjuntura, simplificant en 

alguns d’ells els tràmits administratius. 

 

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 dels residus municipals 

- secció segona. Gravamen de protecció civil 

- secció tercera. Cànon de l’aigua 

- secció quarta. Taxes 

Capítol II. Tributs cedits 

- secció primera. Impost sobre la renda de les persones físiques 

- secció segona. Impost sobre successions i donacions 

- secció tercera. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

- secció quarta. Tributació sobre el joc 

- secció cinquena. Obligacions formals 

- secció sisena. Taxació pericial contradictòria 

- secció setena. Impost sobre hidrocarburs 

TITOL II - MESURES RELATIVES AL RÈGIM JURÍDIC DE LES FINANCES PÚBLIQUES 
Capítol I. Gestió financera i control 

Capítol II. Modificacions legislatives en matèria patrimonial 

- secció primera. Patrimoni de la Generalitat 

TÍTOL III - MESURES ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA 

Capítol I. Normes generals 

Capítol II. Normes sectorials 

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’àmbit  sanitari 

TÍTOL V - ORGANS REGULADORS O CONSULTIUS 

 

 

 

 



  

Via Laietana 16, 5ª planta 

08003 Barcelona 

Tel. 93 481 29 08 – Fax. 93 481 27 33 

sase@ccoo.cat 

 

 

TÍTOL VI - MESURES ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA D’HABITATGE I URBANISME, 

ORDENACIÓ AMBIENTAL I D’AIGÜES 

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. Altres mesures administratives en competències de territori  

TÍTOL VII - MESURES ADMINISTRATIVES EN COMPETÈNCIES D’AGRICULTURA, 

PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL  

Capítol I. Medi natural 

Capítol II. Alimentació 

- secció primera. De la producció agroalimentària ecològica a Catalunya. 

- secció segona. De la Producció integrada 

- secció tercera. Qualitat agroalimentària.  

Capítol III. Pesca 

Capítol IV. Règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia 

TÍTOL VIII - MESURES ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE POLÍTICA SOCIAL 

TÍTOL IX - ALTRES MESURES ADMINISTRATIVES 

Capítol I. Normes de caràcter sectorial 

Capítol II. Normes de caràcter general 

Disposicions addicionals 

- Primera. Moratòria del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i 

devolució de quotes meritades 

- Segona. Mesures d’eficiència econòmica mitjançant la contractació pública 

- Tercera. Disposicions en matèria de salut 

- Quarta. Autoritzacions en matèria d’entitats del sector públic 

- Cinquena. Habilitació al departament competent en matèria de serveis socials 

- Sisena. Aplicació de les modificacions de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 

caràcter econòmic 

- Setena. Presentació unificada dels comptes anuals de les fundacions 

- Vuitena. Mesures de contenció i d’equilibri pressupostari de les universitats públiques 

- Novena. Per tal de garantir la internacionalització i excel·lència que requereix el Pla Serra Húnter 

- Desena. Mesures relatives als centres CERCA, a la Institució ICREA i a d’altres centres de recerca 

- Onzena. Canvi de denominació de la Universitat de Vic 

- Dotzena. Desenvolupament del Pla de ports de Catalunya  

- Tretzena. Àmbit territorial del l’Autoritat del Transport Metropolità 

- Catorzena. Registre d’òrgans de representació del personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i entitats 

dependents 

- Quinzena. Compromisos de despesa de centres docents 

- Setzena. Modificació de la denominació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. 

- Dissetena. Creació del Registre de certificats d’eficiència energètica 

- Divuitena. Constitució del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya 

- Dinovena. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions en matèria d’agricultura i ramaderia 

- Vintena. Òrgans amb autonomia de gestió sense personalitat jurídica 

- Vint-i-unena. Supressió de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
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Disposicions transitòries 

- Primera. No exigibilitat del cànon de l’aigua a usos industrials efectuats per les entitats 

subministradores que facturin menys de 20.000 mestres cúbics anuals 

- Segon. Tipus impositiu aplicable als arrendaments  

- Tercera. Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en matèria 

de subvencions 

- Quarta. Règim transitori de tramitació de fundacions fins que no existeixi Finestreta Única 

Empresarial 

- Cinquena. Expedients sancionadors en matèria d’agricultura i ramaderia 

- Setena. Règim transitori en matèria de salut 

- Vuitena. Aplicació de la modificació de l’article 55 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya als exercicis 2014 i 2015 

- Novena. Règim transitori de les sol·licituds de llicències i autoritzacions ambientals 

- Desena. Règim transitori de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

- Onzena. Agència de Migracions de Catalunya 

Disposicions derogatòries 

Disposicions finals 

- Primera. Aplicació d’allò que estableixen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 75 del Text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

- Segona. Aplicació d’allò que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 76 bis del Text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

- Tercera. Mandat a l’Agència Catalana de l’Aigua 

- Quarta. Mandat de modificació del Reglament dels serveis públics de sanejament 

- Cinquena. S’autoritza el Govern perquè, elabori un Text refós de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, 

de patrimoni 

- Sisena. Presentació d’un projecte de llei de modificació de la Llei 20/2000 

- Setena. Es faculta el Govern perquè, mitjançant decret, actualitzi l’import de les sancions en matèria 

d’agricultura i ramaderia 

- Vuitena. Referències a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

- Novena. Entrada en vigor 

 


