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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI5/2012, del 20 de març, de mesures iscals, inanceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
EL pRESIDENT  
DE LA gENERALITAT DE CATALUNyA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul
Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, es presenta aquesta llei de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que s’estructura en tres títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals; el segon, dedicat a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i a les mesures en matèria de funció pública, i el tercer, relatiu a la creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. En conjunt, aquesta llei conté cent setze articles, als quals cal afegir les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals corresponents, que la completen.
Catalunya, com totes les economies del seu entorn, pateix les conseqüències de la crisi econòmica i financera internacional. Precisament, els problemes estructurals de l’economia catalana que han conduït a aquesta crisi i les seves repercussions il-lustren la necessitat urgent d’algunes de les mesures adoptades en les disposicions d’aquesta llei. Per aquest motiu, algunes mesures es dirigeixen a incrementar els ingressos –entre aquestes, les mesures tributàries recollides en els títols I i III–, i altres tracten de reduir la despesa pública, fonamentalment les que recull el títol II, que pretenen una estratègia de racionalització dels recursos humans al servei de l’Administració catalana.
El títol I, que recull les mesures fiscals, es divideix en dos capítols. El primer capítol conté tres seccions, i es dedica a les normes relacionades amb els tributs propis; el segon capítol està dedicat a la normativa reguladora dels tributs cedits.
Entre les mesures relatives als tributs propis, es modifiquen, en primer lloc, els tipus de gravamen del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals; pel que fa al cànon de l’aigua, les modificacions dels seus elements quantitatius s’insereixen dins el marc europeu d’actuació de la política de l’aigua, sobretot en el principi de recuperació dels costos dels serveis del cicle de l’aigua, que s’ha d’aplicar de manera que incentivi l’ús eficient del recurs, i, per tant, contribueixi als objectius mediambientals perseguits. També amb relació a aquest mateix tribut, les entitats subministradores passen a ésser considerades ara com a substitutes del contribuent, i no meres col·laboradores en la recaptació del tribut. La secció tercera fa referència al règim de taxes. Cal esmentar la creació de la taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació, i també la creació de dues taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia: la primera, el fet imposable de la qual el constitueix la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia de competència de la Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials 
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amb seu a Catalunya; i la segona taxa, el fet imposable de la qual el constitueix la utilització privativa o l’aprofitament especial, per qualsevol títol, constituïts sobre béns o drets afectes al servei públic de la justícia, en l’àmbit de la competència de la Generalitat de Catalunya. La resta de modificacions consisteixen en l’addició de nous fets imposables en taxes ja existents, o en l’adaptació a la normativa substantiva reguladora de la matèria o modificacions del règim d’exempcions.
La taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’adminis-tració de l’Administració de justícia de competència de la Generalitat, que es crea a l’empara de la lletra f de l’article 104 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’imposa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia de competència de la Generalitat, manifestada per la realització de deter-minats actes, a diferència de la taxa estatal, el fet imposable de la qual és l’exercici de la potestat jurisdiccional, de manera que la coincidència merament temporal en la producció d’actes que constitueixen per disposició legal manifestació dels fets imposables respectius no comporta en cap cas la seva identitat. Al contrari, el fet imposable de la taxa estatal el constitueix l’exercici de la potestat jurisdiccional stricto sensu, que s’identifica amb la funció de “jutjar i fer complir el que ha estat jutjat” de l’article 117.3 de la Constitució; mentre que, en la taxa autonòmica, el fet imposable el constitueix el conjunt d’actuacions del personal que dóna suport als òrgans jurisdiccionals i també la utilització dels elements materials necessaris, sempre i exclusivament de competència de la Generalitat.
El capítol II, dedicat als tributs cedits, consta de sis seccions. En les seccions dedicades a l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l’impost sobre suc-cessions i donacions es recullen mesures de caràcter tècnic. Quant a l’impost sobre el patrimoni, i per tal de no generar situacions de desigualtat de la ciutadania de Catalunya amb la resta de l’Estat, es modifica el mínim exempt ara vigent per tal de fixar-lo en l’import aprovat en l’àmbit estatal.
Amb relació als tributs de naturalesa indirecta, en la secció quarta d’aquest capítol, i sobre la base de la necessitat de reducció del dèficit, s’incrementen, d’una banda, els tipus de gravamen de la modalitat d’actes jurídics documentats; de l’altra, però, es preveuen també bonificacions en la quota de l’impost que grava determinades operacions com ara la novació de crèdits hipotecaris, per tal d’equiparar aquesta situació a les novacions de préstecs hipotecaris ja exemptes. En aquesta mateixa línia de disminució de la pressió fiscal quan es donen determinades circumstàncies, s’estableix una bonificació en la quota en l’impost de transmissions patrimonials oneroses que grava la transmissió a l’entitat financera de l’habitatge habitual per part de la persona física que no pot fer front al pagament del crèdit o préstec hipo-tecari. La mateixa bonificació és aplicable als contractes d’arrendament signats per ambdues parts, i també a la recompra feta pel particular del seu habitatge.
Pel que fa a la tributació sobre el joc, destaca la introducció de nous tipus impo-sitius per a jocs de bingo específics.
Finalment, tanquen aquest capítol II les modificacions fetes en el tipus de gravamen autonòmic de l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, que afecta les gasolines i el gasoil d’ús general.
El títol II de la Llei inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i les modificacions en matèria de funció pública. Es divideix en quatre capítols. El capítol I conté mesures relacionades amb la gestió financera i el control, per la qual cosa modifica el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i inclou aspectes relatius a l’ordenació jurídica de la despesa pública, i en aquest sentit, es tracten les operacions de crèdit que la Generalitat concerta amb persones físiques o jurídiques, el deute públic, l’aplicació del producte de l’endeutament i les obligacions de les persones beneficiàries de l’activitat de foment –en concret, de la justificació de la despesa–, amb la finalitat d’optimitzar la gestió financera i el control de la despesa pública.
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El capítol II inclou una mesura que afecta diversos òrgans: un òrgan regulador, un de consultiu i un d’estatutari, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i la Sindicatura de Comptes, respectivament.
Pel que fa als dos primers òrgans, l’objectiu de la mesura és, d’una banda, assegurar la coherència entre l’estructura orgànica pressupostària de la Generalitat i el que estableixen les lleis de creació d’aquests òrgans, i homogeneïtzar-la entre tots ells, per tal d’assegurar que són consolidables en el conjunt de pressupostos del sector públic de la Generalitat; i d’altra banda, es tracta de regular un procediment d’elaboració dels pressupostos que sigui coherent amb el procediment general d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat en el qual aquells s’han d’integrar.
Quant a les modificacions proposades amb relació a la Sindicatura de Comptes, comporten la modificació de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb l’objectiu d’esmenar errors materials i duplicitats innecessàries, la qual cosa millora el text normatiu i se simplifiquen tràmits en els processos interns de la Sindicatura.
El capítol III, relatiu a altres modificacions de lleis substantives, es divideix en diverses seccions. El capítol comença amb una nova regulació de certes entitats de dret públic de la Generalitat. Inclou la modificació de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, amb la finalitat de donar a aquest organisme la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels ens i entitats que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la condició de poders adjudicadors, per a la realització de les funcions que li són pròpies. També s’hi inclou la modificació de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, i la modificació del text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre –en aquest darrer cas, la modificació té l’objectiu d’atorgar al con-seller delegat o consellera delegada de l’Institut Català de Finances la representació ordinària i extraordinària de l’Institut en qualsevol àmbit i circumstància, amb les més àmplies facultats a aquest efecte. Així mateix, també es modifica la Llei 4/1980, del 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, per tal de configurar-lo com un instrument de foment de l’activitat econòmica.
També és objecte de modificació la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pel que fa a les seves funcions, amb l’objectiu de recollir les que Adigsa, avui dissolta, exercia en els barris d’habitatge públic que actual-ment gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al foment i finançament de projectes socials d’entitats i associacions.
Pel que fa a la renda mínima d’inserció, es modifiquen diversos articles de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Així mateix, també es modifica la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, amb relació a l’estatut personal de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.
També es modifiquen, entre altres, la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; i el Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus –en concret, l’article 30, relatiu a les operacions de disposició del rebuig dels residus.
Cal destacar la important contribució de les universitats públiques de Catalunya als objectius d’equilibri i estabilitat pressupostaris, atès que estan classificades, en termes del SEC 95, dins el sector d’Administració pública de la Generalitat, mit-jançant les mesures establertes per aquesta llei, sens perjudici de les bases estatals, de conformitat amb l’article 172 de l’Estatut d’autonomia i d’acord amb el Consell Interuniversitari de Catalunya. Correspon a cada universitat, fent ús de la seva 
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autonomia, i al Consell Interuniversitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya, continuar avançant, tant en la col·laboració interuniversitària com en la compartició de serveis, per a una sostenibilitat millor de les universitats públiques de Catalunya i per a aportar valor al nou model econòmic basat en el coneixement i en la transferència d’aquest coneixement a la societat.
El capítol IV estableix, entre altres coses, les normes en matèria de funció pública, que responen a la necessitat de les administracions de continuar posant en pràctica processos de generació d’estalvi pressupostari per tal d’acomplir els principis i objectius d’estabilitat pressupostària i disciplina fiscal davant la situació econòmica actual. En aquest escenari econòmic caracteritzat per la intensitat de la crisi econòmica amb origen en la crisi financera internacional i amb efectes sobre el creixement i l’ocupació és urgent adoptar mesures de contenció en les despeses de personal de l’Administració pública. Atès l’important pes que l’ocupació pública té en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, les mesures adoptades comporten un estalvi molt important per a continuar millorant l’eficàcia i la raci-onalització de les despeses de personal i la seva reducció mentre persisteixin les circumstàncies econòmiques extraordinàries actuals.
El context actual obliga a fer un esforç important de contenció del dèficit i d’ajus-tament de la despesa pública. Entre altres mesures d’austeritat, en el marc de les polítiques de contenció de les despeses de personal, s’ha procedit a un reajustament extraordinari de les millores socials pactades per als empleats públics, a suspendre o modificar els pactes, acords i convenis sindicals subscrits segons l’article 38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i a suspendre indefinidament el sistema de premis vinculat als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies ad-dicionals de vacances. Pels mateixos motius, en el cas del personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, la suspensió s’estén a les clàusules dels convenis col·lectius que puguin incloure sistemes de premis per vinculació o antiguitat consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic.
El títol III crea l’impost sobre les estades en establiments turístics. Aquest impost s’afecta a un fons de turisme amb finalitats de promoció, impuls, preservació, foment i desenvolupament d’infraestructures turístiques. Es configura com un tribut propi de la Generalitat en què el fet imposable és constituït per l’estada en els establiments que conformen l’àmbit d’aplicació subjectiva del mateix tribut, i s’estableix una graduació de la càrrega tributària segons la categoria de l’establiment.
Aquesta llei conté vint-i-vuit disposicions addicionals i onze disposicions transi-tòries, i acaba amb sis disposicions derogatòries i onze disposicions finals.

TíTOL IMesures iscals
CApíTOL ITributs propis
SECCIÓ PRIMERACànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals
Article 1Modiicació de l’article 15 de la Llei 8/2008Es modifica l’article 15 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que resta redactat de la manera següent:“Article 15. Tipus de gravamen”1. Es fixa el tipus de gravamen de 12,4 euros per tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat.
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als hotels d’entitats, per tal de facilitar-los el funcionament i l’exercici de llurs acti-vitats, i també la cessió de l’ús de les sales dels hotels d’entitats a ens o organismes dependents de les administracions públiques.”Article 3.1-2. Subjecte passiu”Són subjectes passius d’aquesta taxa les entitats privades sense ànim de lucre, i també els ens i organismes dependents de les administracions públiques cessio-naris de l’ús dels despatxos, les sales i les bústies i apartats de correus dels hotels d’entitats.”Article 3.1-3. Exempció”1. Els subjectes passius que tinguin cedit l’ús d’un despatx resten exempts del pagament de la quota establerta per l’apartat 2 de l’article 3.1-5 en concepte de cessió de l’ús de sala, i per l’apartat 3 del mateix article, en concepte de cessió de l’ús de bústia i apartat de correus.”2. Les entitats i organismes públics pertanyents a l’Administració de la Gene-ralitat o que en depenen resten exempts del pagament de la quota en concepte de cessió de l’ús de sala establerta per l’apartat 2 de l’article 3.1-5.”Article 3.1-4. Acreditament”La taxa s’acredita en el moment en què s’inicia la utilització dels béns dels quals s’ha cedit l’ús.”Article 3.1-5. Quota”La quota de la taxa es determina segons els béns que s’utilitzin, especificats a continuació:”1. Cessió de l’ús de despatxos.”1.1. En la modalitat a temps parcial. Ús per hores d’un despatx, amb un màxim de 12 hores setmanals en fraccions mínimes de 4 hores/dia: 18 euros mensuals.”1.2. En la modalitat compartida. Ús conjunt amb altres entitats, amb un espai mínim de 6 metres quadrats per entitat: 30 euros mensuals.”1.3. En la modalitat exclusiva. Ús per una única entitat segons la classificació del despatx, d’acord amb les seves dimensions.”– Tipus A (menys de 12 metres quadrats): 40 euros mensuals.”– Tipus B (de 12 metres quadrats a menys de 18 metres quadrats): 60 euros mensuals.”– Tipus C (de 18 metres quadrats o més): 90 euros mensuals.”2. Cessió de l’ús de sales.”2.1. Tipus A (menys de 25 metres quadrats).”Per hores completes o fracció: 2 euros/hora.”2.2. Tipus B (de 25 metres quadrats a menys de 75 metres quadrats).”Per hores completes o fracció: 3 euros/hora.”2.3. Tipus C (de 75 metres quadrats o més).”Per hores completes o fracció: 5 euros/hora.”3. Cessió de l’ús d’apartat de correus.”Taxa anual: 15 euros.”3.1-6. Afectació”La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten al finançament del manteniment dels hotels d’entitats i de les inversions per a conservar-los, millorar-los i equipar-los.”
Subsecció segonaTaxes per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia i per la utilització o l’aproitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia
Article 16Addició del títol III bis al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Gene-ralitat de CatalunyaS’afegeix un títol, el III bis, al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:
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“Títol III bis. Administració de justícia”Capítol I. Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia”Article 3bis.1-1. Fet imposable”1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia de compe-tència de la Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials amb seu a Catalunya. La producció del fet imposable es manifesta mitjançant la realització dels actes següents:”a) En l’ordre jurisdiccional civil, amb independència de la quantia: la in-terposició de la demanda de judici ordinari, la formulació de reconvenció en el judici ordinari i la presentació de la sol·licitud de declaració de concurs.”b) En l’ordre jurisdiccional civil, en els casos de quantia superior a 3.000 euros: la interposició de demanda de judici verbal, la formulació de reconvenció en el judici verbal, la interposició de demanda de processos d’execució de títols extrajudicials, la interposició de demanda de judici canviari i la presentació de la petició inicial del procediment monitori i del procés monitori europeu.”c) En l’ordre jurisdiccional civil, en els casos de quantia superior a 6.000 euros: la interposició de la demanda en els processos d’execució de títols judicials.”d) La interposició de recursos d’apel·lació, extraordinari per infracció processal i de cassació en l’ordre civil.”e) La interposició de recurs contenciós administratiu de quantia superior a 3.000 euros.”f) La interposició de recursos d’apel·lació i de cassació en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa.”Als efectes del que estableix aquesta llei, els procediments de quantia indeter-minada o aquells en què sigui impossible fer-ne la determinació d’acord amb les normes de la Llei d’enjudiciament civil es consideren de quantia superior a 6.000 euros.”2. També constitueix el fet imposable de la taxa en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials.”3. La taxa és exigible en l’àmbit territorial de Catalunya per la producció o la realització dels fets imposables descrits en els apartats 1 i 2 que tinguin lloc en els òrgans de l’Administració de justícia amb seu a Catalunya, sens perjudici de les taxes i altres tributs de caràcter estatal que es puguin exigir.”Article 3bis.1-2. Subjecte passiu”És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica que, directament o mitjançant representació, realitzi algun o alguns dels actes a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3bis.1-1, o sol·liciti la realització del fet imposable descrit en l’apartat 2 de l’article 3bis.1-1.”Article 3bis.1-3. Exempcions i bonificacions”1. Exempcions objectives.”Estan exemptes de la taxa:”a) La interposició de demanda i la presentació de recursos posteriors en matèria de successions, família i estat civil de les persones.”b) La presentació de la demanda de judici ordinari en cas d’oposició de la per-sona deutora, en els supòsits de procediment monitori i procés monitori europeu pels quals s’hagi satisfet la taxa.”c) La interposició de recursos contenciosos administratius i la presentació de recursos posteriors en matèria de personal, protecció dels drets fonamentals de la persona i actuació de l’Administració electoral, i també la impugnació directa de disposicions de caràcter general.”2. Exempcions subjectives.”Resten exemptes de la taxa:”a) Les persones físiques o jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta.
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”b) Les entitats totalment exemptes de l’impost sobre societats.”3. Bonificacions”S’estableix una bonificació del 25% sobre la taxa per la prestació dels serveis a què es refereix l’apartat 1 de l’article 3bis.1-1 en el cas que la presentació dels escrits es faci per mitjans telemàtics i s’hagin implantat els mòduls informàtics que ho possibilitin per a cada tipus de procediment, en tots els partits judicials de Catalunya.”Article 3bis.1-4. Acreditament”1. En l’ordre jurisdiccional civil, l’acreditament de la taxa coincideix amb el moment de la realització dels actes següents:”a) La interposició de l’escrit de demanda.”b) La formulació de l’escrit de reconvenció.”c) La presentació de la petició inicial del procediment monitori i del procés monitori europeu.”d) La presentació de la sol·licitud de declaració de concurs.”e) La interposició del recurs d’apel·lació.”f) La interposició del recurs extraordinari per infracció processal.”g) La interposició del recurs de cassació.”2. En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, l’acreditament de la taxa coincideix amb el moment de la realització dels actes següents:”a) La interposició del recurs contenciós administratiu, acompanyada o no de la formulació de demanda.”b) La interposició del recurs d’apel·lació.”c) La interposició del recurs de cassació.”3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3bis.1-1, l’acreditament de la taxa es produeix en el moment de formular la sol·licitud de segona certificació i tes-timoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials.”Article 3bis.1-5. Quota”1. És exigible la quantitat fixa que, en funció de cada tipus de procediment, es determina en la taula següent:”En l’ordre jurisdiccional civil:
Verbal de quantia superior a 3.000 euros 60 euros
Ordinari 120 euros
Monitori de quantia superior a 3.000 euros 60 euros
Canviari de quantia superior a 3.000 euros 90 euros
Execució de títols extrajudicials de quantia superior a 3.000 euros  i de títols judicials de quantia superior a 6.000 euros 120 euros
Concursal 120 euros
Apel·lació 120 euros
Cassació i infracció processal 120 euros
”En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu:
Abreujat de quantia superior a 3.000 euros 90 euros
Ordinari de quantia superior a 3.000 euros 120 euros
Apel·lació 120 euros
Cassació 120 euros

”2. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3bis.1-1, l’import de la quota és de 10 euros.”Article 3bis.1-6. Autoliquidació i pagament”1. Els subjectes passius han d’autoliquidar la taxa d’acord amb el model oficial que s’estableixi, i han d’ingressar l’import de la quota en el Tresor de la Generalitat mitjan-çant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte. En els supòsits d’exempció, el model d’autoliquidació s’ha d’emplenar indicant aquesta circumstància.
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”2. El document d’autoliquidació de la taxa conforme al model oficial, degudament formalitzat i validat, ha d’acompanyar qualsevol escrit dels establerts per l’apartat 1 de l’article 3bis.1-1 o, si s’escau, la sol·licitud de segona certificació o testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials, a la qual, si s’escau, s’ha d’acompanyar del document acreditatiu del reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta en el procediment corresponent.”Article 3bis.1-7. Gestió”1. La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justícia.”2. D’acord amb el deure de col·laboració a què fa referència l’article 452.3 de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder judicial, els secretaris judicials duen a terme les actuacions següents:”a) Comproven la incorporació del justificant d’autoliquidació a qualsevol escrit dels establerts per l’apartat 1 de l’article 3bis.1-1 i emplenen, en l’exemplar per al departament competent en matèria de justícia, les dades relatives a la identificació de l’òrgan judicial, el número de l’expedient, el tipus de procés, la quantia de la pre-tensió i la data d’interposició, i hi fan constar, si escau, la concurrència de l’exempció subjectiva establerta per la lletra a del punt 2 de l’article 3bis.1-3.”b) Remeten al departament competent en matèria de justícia, dins els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, l’exemplar de cadascuna de les autoliquidacions presentades pels subjectes passius dins del trimestre natural anterior, i posen en coneixement del departament esmentat l’incompliment, pels subjectes passius, de l’obligació de presentar els justificants de l’autoliquidació de la taxa, en els supòsits a què fa referència l’article 3bis.1-6.”3. Si en el transcurs de la tramitació del procediment l’òrgan judicial fixa una quantia superior a la que inicialment ha determinat el subjecte obligat al pagament de la taxa, aquest ha de presentar una declaració liquidació complementària en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la comunicació a les parts de la resolució judicial que determini la quantia. El mateix passa en el cas que el subjecte passiu no hagi determinat la quantia del procediment. Si, per contra, la quantia fixada per l’òrgan judicial és inferior a la inicialment determinada pel subjecte passiu, aquest pot sol·licitar al departament competent en matèria de justícia que es rectifiqui la liquidació presentada per ell, i, si escau, que es retorni la part de la quota tributària ingressada en excés.”Article 3bis.1-8. Afectació dels ingressos”Els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les despeses en què incorri la Generalitat per al funcionament dels òrgans judicials amb seu a Catalunya i generen un crèdit a favor dels programes de l’Administració de justícia que gestiona el departament competent en aquest àmbit.”Capítol II. Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia”Article 3bis.2-1. Fet imposable”1. Constitueixen el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofi-tament especial, per qualsevol títol, constituïts sobre béns o drets afectes al servei públic de la justícia, en l’àmbit de la competència de la Generalitat.”2. No estan subjectes a la taxa la utilització privativa o l’aprofitament espe-cial de béns o drets afectes al servei públic quan no portin aparellada una utilitat econòmica per a la persona titular de l’autorització, concessió o qualsevol altre títol; o, encara que existeixi aquesta utilitat, quan la utilització o l’aprofitament comporti condicions o contraprestacions a càrrec del beneficiari que anul·lin o facin irrellevant aquella utilitat, o bé s’hagi fet constar aquesta circumstància en els plecs de condicions o en les clàusules de l’autorització, de la concessió o de l’adjudicació.”Article 3bis.2-2. Subjecte passiu”És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica titular de l’aprofitament, ocupació temporal o utilització que constitueix el fet imposable.
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”Article 3bis.2-3. Exempcions”Resten exempts de la taxa:”a) Les entitats totalment exemptes de l’impost sobre societats.”b) Els col·legis professionals d’advocats, de procuradors i de graduats socials.”Article 3bis.2-4. Període impositiu i acreditament”1. El període impositiu és l’any natural.”2. La taxa s’acredita en el moment de l’atorgament del títol que empari la utilit-zació privativa o l’aprofitament especial respecte de l’anualitat en què es produeix, sens perjudici de les dates de liquidació. Tanmateix, en el cas de l’explotació eco-nòmica de màquines fotocopiadores, la taxa s’acredita el 31 de desembre de l’any en què hagi tingut lloc l’atorgament del títol.”3. En les successives anualitats de vigència del títol que empari la utilització privativa o l’aprofitament especial, l’acreditament es produeix el 31 de desembre de cada any.”Article 3bis.2-5. Quota”L’import de la quota es determina de la manera següent:”a) Una quantitat fixa anual de 60 euros més la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 6 cada 1.000 cm2 que la superfície ocupada excedeixi d’un metre quadrat.”b) A més, en el supòsit d’explotació econòmica de màquines fotocopiadores, la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 0,05 el número de fotocòpies fetes durant el període impositiu.”Article 3bis.2-6. Autoliquidació i pagament”El subjecte passiu ha d’autoliquidar la taxa d’acord amb el model oficial que s’estableixi, i l’ha d’ingressar al Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte, entre els dies 1 i 20 de gener de l’any posterior a l’exercici en què hagi tingut lloc l’acreditament de la taxa.”Article 3bis.2-7. Gestió”La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justí-cia.”Article 3bis.2-8. Afectació dels ingressos”Els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les despeses en què incorri la Generalitat per al funcionament dels òrgans judicials amb seu a Catalunya i generen un crèdit a favor dels programes de l’Administració de justícia que gestiona el departament competent en aquest àmbit.”
Subsecció terceraTaxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics
Article 17Modiicació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-neralitat de CatalunyaEs modifica l’apartat 1.3 de l’article 4.2-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:“1.3. Per la inscripció en els registres de maquinària agrícola:”1.3.1. Inscripció de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotora, remolcs agrícoles) i transferència del sector d’obres i serveis al sector agrícola i a l’inrevés: 27,35 euros.”1.3.2. Inscripció de maquinària agrícola arrossegada o suspesa (distribuïdors de fertilitzants, equips per a l’aplicació de fitosanitaris) adquirida abans de l’1 de gener de 2012: 27,35 euros.”1.3.3. Inscripció de maquinària agrícola arrossegada o suspesa (equips per al treball del sòl, equips de sembra, distribuïdors de fertilitzants, equips per a l’apli-cació de fitosanitaris i la resta de maquinària agrícola), adquirida després de l’1 de gener de 2012: 7 euros.”1.3.4. Canvi de titular: 31,95 euros.”1.3.5. Duplicats del certificat d’inscripció: 6 euros.”
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SegonaHabilitació per a desenvolupar un sistema d’informació gràica relatiu al parc immobiliari universitari1. Es faculta la persona titular del departament competent en matèria d’univer-sitats i recerca per a desenvolupar un sistema d’informació gràfica i alfanumèrica del parc immobiliari relatiu a les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya i als centres de recerca.2. Un cop implantat el sistema a què fa referència l’apartat 1 en col·laboració amb les universitats, aquestes hi han d’incloure els béns de domini públic per a fer la gestió i tramitació dels expedients a què es refereix l’article 156.2 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
TerceraTermini per a presentar la modiicació de la Llei 20/2000El Govern, en el termini d’un any a comptar de la constitució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha de presentar al Parlament un projecte de llei de modificació de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, amb la finalitat d’evitar la coincidència de funcions entre l’Institut Català de les Indústries Culturals i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
QuartaTarifa de l’impost sobre les estades en establiments turísticsLa Llei de pressupostos de la Generalitat pot modificar els elements constitutius de la tarifa de l’impost sobre les estades en establiments turístics, regulat per la present llei.
CinquenaAplicació de les deduccions per activitats de control i inspecció sanitària en es-corxadors, sales d’especejament i transformació de la caça i altres establiments subjectes a control oicialLes deduccions de l’article 27.1.5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, en la redacció donada per la present llei, són aplicables sobre les quotes meritades a partir del trimestre natural següent a l’entrada en vigor de la llei.
SisenaAplicació del que estableix la lletra c de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de CatalunyaEl que estableix la lletra c de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en la redacció establerta per aquesta llei, és aplicable a partir de l’1 d’octubre de 2012.
SetenaAplicació del procediment establert per l’article 75 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de CatalunyaEl procediment establert per l’article 75 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en la redacció establerta per aquesta llei, és aplicable als imports corresponents a la facturació o repercussió del cànon percebuts després del 31 de març de 2012.
VuitenaTaxes per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia i per la utilització o l’aproitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia1. Les taxes per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Ad-ministració de justícia i per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes 
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al servei de l’Administració de justícia són exigibles als fets imposables que es produeixin a partir de l’1 de maig de 2012.2. La bonificació que estableix l’apartat 3 de l’article 3bis.1-3 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya és aplicable als proce-diments monitoris i als processos monitoris europeus que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2013.3. La persona titular del departament competent en matèria de justícia ha d’aprovar el model oficial d’autoliquidació abans que siguin exigibles les taxes per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia i per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia.4. S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de justícia perquè dicti els actes i les disposicions reglamentàries que es considerin necessàries per a aquestes taxes.
NovenaEntrada en vigor de la taxa sobre actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensacióLa taxa sobre actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
DesenaEntrada en vigor de l’impost sobre les estades en establiments turísticsL’impost sobre les estades en establiments turístics creat i regulat per aquesta llei entra en vigor l’1 de novembre de 2012.
OnzenaEntrada en vigor de la LleiAquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de les disposicions que regulen la taxa per les actuacions del Registre d’empreses acreditades de Catalunya, les taxes pels serveis prestats per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autò-nom, la taxa pels drets d’inscripció a les proves d’habilitació de guia de turisme de Catalunya que convoca la Direcció General de Turisme, i d’ampliació d’idiomes, i la taxa pels drets de renovació o emissió de duplicats del carnet acreditatiu de l’ha-bilitació de guia de turisme de Catalunya, que entren en vigor al cap de tres mesos de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Palau de la Generalitat, 20 de març de 2012
ARTUR mAS I gAVARRÓPresident de la Generalitat de Catalunya
ANDREU mAS-COLELLConseller d’Economia i Coneixement
(12.080.020)

*
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