
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ORDRE TES/132/2015, de 5 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que
gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.

D’acord amb la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan una llei crea o modifica les taxes incloses en aquest
Text refós, o n’actualitza els imports, el Departament competent encarregat de gestionar aquestes taxes ha de
publicar una ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que inclogui, amb efectes merament
informatius, una relació de les taxes vigents que gestiona, tot identificant els serveis i les activitats que
corresponen a cadascuna de les taxes i la quota que els pertoca.

L’article 44 de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 ha
incrementat la quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del
coeficient 1,05 a la quantia de l’any 2014, i aclareix que són tipus de quantia fixa aquells que no es
determinen en un percentatge sobre la base. Alhora estableix els criteris relatius a l’arrodoniment d’aquests
coeficients.

D’altra banda, la secció cinquena del títol primer de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres
i administratives ha introduït tot un seguit de modificacions en el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de Catalunya, les quals han incidit en algunes de les taxes que gestiona el Departament de Territori i
Sostenibilitat.

En conseqüència, en virtut de tot el que s’ha exposat,

 

Ordeno:

 

Donar publicitat, a efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de
Territori i Sostenibilitat i que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

 

Barcelona, 5 de maig de 2015

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

Relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat (títols XII, XIII i XXV del
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny)

 

—1 Taxa per la prestació de serveis de caràcter administratiu del Departament de Territori i Sostenibilitat:

Còpia en suport paper en rotlle (un metre): 13,90 euros.

Còpia en suport paper full DIN A4: 2,90 euros.

Còpia en suport paper full DIN A3: 4,35 euros.
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Còpia en suport paper en full DIN A2: 5,70 euros.

Còpia en suport paper en full DIN A1: 8,45 euros.

Còpia en suport paper en full DIN A0: 16,55 euros.

Còpia en suport CD: 8,45 euros.

Còpia en suport DVD: 16,55 euros.

 

—2 Taxa per informes i altres actuacions facultatives:

1. Per informes preceptius, l’emissió dels quals correspongui a les comissions territorials d’urbanisme
competents en el procediment d’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable
delimitat i d’usos i obres provisionals: 262,50 euros.

2. Per la tramitació, a instància de particulars, de plans urbanístics derivats i d’altres projectes, quan s’actua
per subrogació, i de plans especials urbanístics que tenen com a objectiu la implantació de sistemes urbanístics
d’interès supramunicipal:

a) Per àmbit d’actuació de fins a 10 hectàrees o infraestructures lineals de menys de 50 km: 1.575,00 euros.

b) Per àmbit d’actuació superior a 10 hectàrees o infraestructures lineals de més de 50 km: 2.625,00 euros.

c) A més, en el supòsit que s’hagi d’efectuar el tràmit d’informació pública: 2.100,00 euros.

3. Per la tramitació de projectes d’actuació específica i d’altres plans especials urbanístics previs a l’atorgament
de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat en els supòsits en què és
preceptiva la intervenció de les comissions territorials d’urbanisme competents: l’1% del pressupost de
l’execució material, amb un mínim de 525,00 euros i un màxim de 3.150,00 euros.

4. Per treballs de camp diversos, inspecció d’obres i aixecaments topogràfics i altres actuacions facultatives,
com aixecament d’actes, expedició de certificat final, entrega de plànols o redacció del document de l’actuació
realitzada: 315,00 euros.

5. Per informes i actuacions de caràcter facultatiu:

a) Quan no cal prendre dades de camp: 138,86 euros.

b) Quan cal prendre dades de camp: 277,62 euros.

c) Quan cal sortir més dies al camp: 212,47 euros per dia.

6. Per informes o actuacions que tenen com a objectiu una petició o consulta:

a) Quan no cal l’anàlisi del projecte: 41,74 euros.

b) Quan cal l’anàlisi del projecte: 83,42 euros.

 

—3 Taxa per l’atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport
terrestre per carretera i activitats auxiliars i complementàries:

a) Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport de mercaderies i
de viatgers per carretera, en les modalitats de públic i privat complementari:

Atorgament o rehabilitació de l’autorització: 30,00 euros.

Pròrroga, visat o modificació de l’autorització: 24,05 euros.

b) Atorgament o renovació d’autoritzacions de serveis públics discrecionals consolidats amb reiteració
d’itinerari: 30,00 euros.

c) Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de l’autorització d’operador de transport de
mercaderies:

Atorgament o rehabilitació de l’autorització d’operador de transport: 59,65 euros.

Pròrroga, visat o modificació de l’autorització d’operador de transport: 30,00 euros.
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d) Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de l’autorització de lloguer de vehicles amb
conductor/a o sense, per a la seu central o per a una sucursal:

Atorgament o rehabilitació de l’autorització:

De lloguer de vehicles amb conductor/a: 30,00 euros.

De lloguer de vehicles sense conductor/a: 24,05 euros.

Pròrroga, visat o modificació de l’autorització:

De lloguer de vehicles amb conductor/a: 24,05 euros.

De lloguer de vehicles sense conductor/a: 18,20 euros.

 

—4 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:

Inscripció en les proves per obtenir el certificat de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista
per carretera: 24,65 euros.

Inscripció en les proves per obtenir el certificat per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de
mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable: 33,45 euros.

 

—5 Taxa per la tramitació de la sol·licitud de 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
certificat de conductor o conductora per al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, o de la targeta
de tacògraf digital:

Per cada títol o certificat: 25,45 euros.

Per cada targeta: 41,40 euros.

 

—6 Taxa per la realització d’actuacions per a la inscripció en el Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores:

Per la tramitació d’expedients de primera inscripció i la certificació de l’assentament, si escau: 302,70 euros.

Per la tramitació d’expedients d’inscripcions posteriors i les seves certificacions d’assentament, si escau: 109,85
euros.

 

—7 Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions per a la publicació de plans urbanístics derivats
de la iniciativa particular:

La quota de la taxa és de 9,70 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 dels edictes i la normativa corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—8 Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns de domini públic:

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: 37,80 euros per metre quadrat.

Sòl urbanitzable delimitat: 21,00 euros per metre quadrat.
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Sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable: 1,60 euros per metre quadrat.

b) Per l’aprofitament especial de béns de domini públic: la utilitat que reporti l’aprofitament. En els supòsits
d’estacions d’autobusos i àrees d’estacionament, la base s’ha de determinar per la totalitat dels beneficis
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 beneficis líquids els ingressos bruts menys l’import de les despeses
necessàries per obtenir-los.

c) Aprofitament 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’aprofitament.

2. El servei encarregat de la inspecció ha de fixar la valoració a què fa referència l’apartat 1, d’acord amb els
criteris que estableix i el desenvolupament reglamentari corresponent.

Exempcions i bonificacions:

1. Són exempts de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament 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 finques rústiques destinades a
usos agrícoles i forestals.

 

—9 Taxa per la tramitació d’expedients d’expropiació forçosa:

La quota de la taxa és de 346,95 euros per parcel·la cadastral.

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 Territori i Sostenibilitat, que han d’ajustar l’activitat a
l’ordenament jurídic privat.

 

—10 Taxa per la tramitació d’autoritzacions en la zona de servitud de protecció i d’autoritzacions d’obres en
domini públic maritimoterrestre:

La determinació de la quantia de la taxa (t, en euros) s’obté mitjançant la multiplicació de l’arrel cúbica del
quadrat de la base imposable (p, en euros) per un coeficient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent:

t = 0,5 p2/3.

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 84,00 euros ni superior a 3.150,00 euros.

Exempcions:

Resten exemptes del pagament de la taxa per aquest concepte les administracions públiques territorials i
entitats de dret públic vinculades o dependents de qualsevol administració pública. S’exclou d’aquesta
exempció la quota relativa a la taxa per la publicació d’anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
quan aquests anuncis siguin preceptius per tramitar l’expedient segons la normativa vigent, la qual es fa
repercutir en la persona peticionària segons la taxa corresponent.

 

—11 Taxa per l’execució d’obres, d’edificacions i d’instal·lacions en el domini públic portuari:

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 = p2/3.

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 396,35 euros.

Exempcions:

Està exempta de la taxa la tramitació d’expedients relatius a autoritzacions d’obres de manteniment, reparació
i rehabilitació d’una concessió administrativa.
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—12 Taxa per l’execució d’activitats relacionades amb el cinema, la televisió i els anuncis publicitaris en el
domini públic portuari:

La quota de la taxa és de 165,25 euros.

 

—13 Taxa per la tramitació de concessions en el domini públic portuari:

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 = p2/3.

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 3.962,20 euros.

 

—14 Taxa per la tramitació de transmissió de concessions relatives al domini públic portuari:

La quota de la taxa és de 1.387,70 euros.

 

—15 Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions facultatives en matèria de domini públic
ferroviari:

La quota de la taxa és de 150,10 euros.

 

—16 Taxa per l’edició i la venda dels llibres de reclamacions:

La quota de la taxa és de 4,80 euros.

 

—17 Taxa per la redacció de projectes i la confrontació i la taxació d’obres i projectes:

L’import de la taxa s’obté multiplicant l’arrel cúbica del quadrat de la base pel coeficient que s’assenyala a
continuació, és a dir, per l’aplicació de la fórmula:

t = c p2/3, on p = pressupost del projecte.

a) En el cas de redacció de projectes d’obres, serveis i instal·lacions, s’aplica el coeficient c = 2,7 / 5,5 ≈ 0,50.
La quantia de la taxa no pot ser inferior a 137,25 euros.

b) En el cas de confrontació i informe, s’aplica el coeficient c = 0,8 / 5,5 ≈ 0,15.

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 68,75 euros.

c) En el cas de taxacions d’obres, serveis i instal·lacions i en el de taxacions de terrenys o edificis, s’aplica el
coeficient c = 0,5 / 5,5 ≈ 0,10. La quantia de la taxa no pot ser inferior a 57,30 euros.

d) En el cas de projectes d’obres, serveis i instal·lacions, s’aplica el coeficient c = 0,3 / 5,5 ≈ 0,05. La quantia
de la taxa no pot ser inferior a 45,05 euros.

 

—18 Taxa per l’expedició de l’autorització de centres de formació, per l’expedició del visat de centres de
formació, per l’homologació de cursos, per la inscripció i realització de proves, per l’expedició de certificats i per
l’expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de
vehicles de transport de mercaderies i transport de viatgers:

La quota de la taxa és el següent:

a) Per l’autorització de centres de formació: 387,25 euros.

b) Pel visat de centres de formació: 190,50 euros.

c) Per l’homologació de cursos: 139,65 euros.
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d) Per la inscripció i la realització de les proves: 31,80 euros.

e) Per l’expedició de certificat: 25,45 euros.

f) Per l’expedició de targeta de qualificació professional: 40,70 euros.

 

—19 Taxa per la tramitació de concessions d’ocupació, o de llurs modificacions, en el domini públic
maritimoterrestre:

La quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució material
del projecte, multiplicat per un coeficient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent: t = 0,5 p2/3.

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 840,00 euros ni superior a 3.150,00 euros.

En el cas d’expedients que es tramiten parcialment com a conseqüència de competències compartides, el topall
mínim de la taxa a què fa referència el punt anterior s’estableix en 525,00 euros.

Exempcions:

Resten exemptes del pagament de la taxa per aquest concepte les administracions públiques territorials i
entitats de dret públic vinculades o dependents de qualsevol administració pública. S’exclou d’aquesta
exempció la quota relativa a la taxa per la publicació d’anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
quan aquests anuncis siguin preceptius per tramitar l’expedient segons la normativa vigent, la qual es fa
repercutir en la persona peticionària segons la taxa corresponent.

 

—20 Taxa per la tramitació d’autoritzacions d’ocupació del domini públic maritimoterrestre o d’autoritzacions
dins l’àmbit de concessions en el domini públic maritimoterrestre:

La quota de la taxa és la següent:

a) Per ocupacions inferiors a un any i autoritzacions dins l’àmbit de concessions: 176,92 euros.

b) Per ocupacions superiors a un any: 386,92 euros.

Exempcions i bonificacions:

1. Estan exemptes de pagar la taxa per aquest concepte les administracions públiques territorials i entitats de
dret públic vinculades o dependents de qualsevol administració pública. S’exclou d’aquesta exempció la quota
relativa a la taxa per la publicació d’anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya quan aquests
anuncis siguin preceptius per tramitar l’expedient segons la normativa vigent, la qual es fa repercutir en la
persona peticionària segons la taxa corresponent.

2. Es bonifiquen, amb un 50% de la quota les ocupacions que no generen beneficis econòmics o activitat
econòmica directament o indirectament dins les tramitacions d’autoritzacions d’ocupació del domini públic
maritimoterrestre.

3. Es bonifica, amb un 50% de la quota, la presentació de la sol·licitud d’autorització d’ocupació del domini
públic maritimoterrestre amb una antelació superior al termini que determina la normativa vigent per resoldre
respecte de l’activitat. Aquesta bonificació preval sobre l’anterior i, en cap cas, no poden acumular-se l’una
amb l’altra.

 

—21 Taxa per l’ocupació privativa del domini públic portuari adscrit a serveis portuaris de la Generalitat de
Catalunya:

La base imposable de la taxa està constituïda pel valor de mercat dels béns de domini públic portuari ocupats i
s’ha de tenir en compte la modalitat del bé de domini públic afectat. Mentre el Departament de Territori i
Sostenibilitat no aprovi la valoració de mercat dels béns de domini públic portuari tutelat per la direcció general
competent en matèria de ports, s’ha d’utilitzar com a valor de referència la mitjana del valor de mercat dels
béns de domini públic adscrits a Ports de la Generalitat, en els termes següents:

Valor mitjà del metre quadrat o lineal del terreny: 490,80 euros.

Valor mitjà del metre quadrat o lineal de làmina d’aigua: 16,55 euros.
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Valor mitjà del metre quadrat o lineal de les obres i instal·lacions: 1.050,30 euros.

La superfície de domini públic portuari ocupada es computa en metres quadrats. Tanmateix, quan l’ocupació
s’efectua mitjançant canonades, línies, canalitzacions i altres elements de caràcter similar, es computa en
metres lineals.

El tipus de gravamen de la taxa s’estableix en funció de la classe d’ús portuari assignat al bé de domini públic
portuari ocupat i de la modalitat del bé afectat, d’acord amb el quadre següent:

 

Classe d’ús Terrenys Aigua Obres

Nàutic esportiu 3,00% 2,70% 3,30%

Pesquer 2,00% 1,80% 2,20%

Atípic 5,00% 4,50% 5,50%

Port esportiu íntegre en règim de concessió 3,00% 2,70% 3,30%

 

 

La quota integra de la taxa es determina multiplicant el valor del metre quadrat o lineal de la modalitat de
domini públic portuari pel nombre de metres quadrats o lineals realment ocupats i pel tipus de gravamen. Si la
base imposable i el tipus de gravamen aplicables als béns ocupats són diferents, s’ha de calcular la quota
íntegra corresponent a cadascun de manera independent i se n’ha de sumar el resultat.

Exempcions:

Estan exempts d’aquesta taxa:

a) La Creu Roja del Mar respecte de les activitats pròpies que té encomanades aquesta institució en matèria de
salvament marítim.

b) Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes, l’activitat de les quals estigui exclusivament
vinculada a l’atenció de tripulants i passatgers.

c) L’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes que porten a terme activitats de vigilància, de
repressió de contraban, de salvament i de lluita contra la contaminació marina i les relacionades amb la
defensa nacional.

Reduccions de la quota íntegra:

1. La quota íntegra de la taxa es redueix un 50% si només s’ocupen zones de platja.

2. La quota íntegra de la taxa es redueix un 50% si només s’ocupen el vol o el subsòl dels terrenys, o espais
submergits. Aquesta reducció no és aplicable si s’impedeix la utilització de la superfície.

3. La quota íntegra de la taxa es pot reduir un 20% en ocupacions de superfície superiors als 5.000 m2

destinades a l’activitat nàutica esportiva i a la reparació i conservació d’embarcacions.

Bonificacions:

1. Bonificació per inversió: els obligats tributaris que facin una inversió econòmica en el domini públic portuari
consistent en obres vinculades a la potenciació de l’activitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura
portuària i la superestructura amb la finalitat de potenciar la millora i qualitat del servei poden sol·licitar
l’aplicació d’una bonificació de l’1% de la quota íntegra de la taxa per cada 200.000 euros objecte d’inversió.
Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini de concessió.

2. Bonificacions per potenciar pràctiques mediambientals i incentivar la qualitat en la prestació de serveis: els
obligats tributaris que acreditin la implantació d’un sistema de gestió i auditoria mediambientals segons el
Reglament europeu EMAS o que disposin d’un sistema de gestió mediambiental segons la norma internacional
ISO 14001 poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació de la quota íntegra de la taxa del 15% o del 10%,
respectivament, de manera no acumulativa. Si es disposa de l’ISO 9001 de qualitat, la bonificació és del 5%,
acumulable a les anteriors. Aquesta bonificació s’ha d’aplicar durant tot el termini de concessió sempre que les
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certificacions estiguin en vigor.

En el cas d’obligats tributaris que corresponguin a ports gestionats totalment en règim de concessió que, per a
la gestió de tota la instal·lació portuària, disposin del sistema de gestió i auditoria mediambiental segons el
Reglament europeu EMAS o que disposin d’un sistema de gestió mediambiental o de qualitat segons les
normes internacionals ISO 14001 i ISO 9001 poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació de la quota íntegra de
la taxa del 40%, del 30% o del 5%, respectivament, de manera no acumulativa. Aquesta bonificació s’ha
d’aplicar durant tot el termini de concessió sempre que les certificacions estiguin en vigor.

3. Bonificació pel foment de la vela: els obligats tributaris que destinin espais per al foment de la vela poden
sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat.

4. Bonificació a la pesca artesanal en els ports esportius: els obligats tributaris que destinin espais al
manteniment de l’activitat tradicional de pesca artesanal poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 90%
del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat, amb l’obligació de fer repercutir la bonificació
en les quotes que es girin per ocupació als pescadors acreditats degudament.

5. Bonificació a les superfícies destinades a àrees tècniques o escars en els ports esportius gestionats
íntegrament en règim de concessió: els obligats tributaris corresponents a ports esportius gestionats totalment
en règim de concessió poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% en el còmput de la superfície no
edificada que correspongui a àrea tècnica o escar i que es destini al manteniment i reparació d’embarcacions
com a activitat complementària del port.

6. Bonificació especial pel manteniment de platges: els ports esportius que participen activament en el
manteniment dels trams de costa dels entorns poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 5% de la quota
íntegra de la taxa per cada 200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, sempre que no estigui previst en
les obligacions de concessió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini de concessió.

7. Límit màxim de bonificacions: l’acumulació de les bonificacions establertes pels apartats 1 i 2 no pot excedir
el 50% de la quota íntegra.

El conjunt total de bonificacions dels apartats 1, 2 i 6 no pot excedir el 75% de la quota íntegra.

 

—22 Taxa per l’execució d’obres i instal·lacions en la franja de servei nàutic de les marines interiors de les
urbanitzacions maritimoterrestres:

La determinació de la quantia de la taxa (t, en euros) s’obté mitjançant la multiplicació de l’arrel cúbica del
quadrat de la base imposable (p, en euros) per un coeficient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent: t = 0,5
p2/3.

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 83,40 euros.

Exempcions:

Està exempta de la taxa la tramitació d’expedients relatius a autoritzacions d’obres de manteniment, reparació
i rehabilitació d’una concessió administrativa, i les executades per l’ajuntament per instal·lar mobiliari urbà
amb vista a la integració urbanística.

 

—23 Taxa per l’explotació de les instal·lacions marítimes o zones d’ancoratge en el domini públic
maritimoterrestre:

La base imposable de la taxa és el volum dels ingressos ordinaris de l’activitat autoritzada que es determini
d’acord amb els estudis econòmics i els comptes anuals que faciliti el sol·licitant de la concessió o l’autorització,
i també les informacions que pugui obtenir i les valoracions que pugui efectuar el Departament de Territori i
Sostenibilitat, directament o per comparació a altres concessions o autoritzacions existents.

La quota de la taxa es determina aplicant un tipus de gravamen del 3% sobre l’import de la base imposable.

 

—24 Taxa per la utilització o l’aprofitament del domini públic viari:

El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització privativa o l’aprofitament del domini públic viari destinats
a les activitats següents:
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1. Encreuament subterrani de serveis públics essencials (conduccions de líquids o gasos, conduccions
elèctriques o conduccions de telecomunicacions).

2. Paral·lelisme subterrani de serveis públics essencials (conduccions de líquids o gasos, conduccions
elèctriques o conduccions de telecomunicacions).

3. Accés de primera categoria a carretera convencional.

La base imposable de la taxa es determina de conformitat amb els criteris de valoració següents:

1.1 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 (aplicable també en ponts i túnels): 37,80 euros/m2.

Sòl urbanitzable: 21,00 euros/m2.

Sòl no urbanitzable: 1,60 euros/m2.

1.2 Per calcular la superfície d’ocupació objecte de gravamen s’ha de considerar en qualsevol cas una amplada
mínima d’1 m.

El tipus de gravamen és del 100%, aplicant-hi els factors de correcció següents:

a) En cas d’encreuament subterrani de serveis públics: 2,50.

b) En cas de paral·lelisme subterrani de serveis públics: 0,45.

c) En cas d’accés de primera categoria a carretera convencional: 0,67.

En qualsevol cas, s’estableix una quota mínima de 210,00 euros per expedient tramitat.

Exempcions:

Està exempta de la taxa la utilització del domini públic per causa d’accés a finques rústiques destinades a usos
agrícoles i forestals.

 

—25 Taxa per la tramitació d’expedients de declaració d’abandonament d’embarcacions, vehicles i objectes
abandonats als ports tutelats per la direcció general competent en matèria de ports:

La quota de la taxa és de 119,15 euros per expedient de declaració d’abandonament.

 

—26 Taxa per l’emissió de les declaracions d’impacte ambiental i les resolucions que determinen la necessitat o
no de sotmetre un projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental:

a) Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental dels projectes diferents dels que s’estableix a les lletres
b) i d): 4.061,70 euros.

b) Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a llicència ambiental i a declaració
d’impacte ambiental que s’incloguin a l’epígraf 11.1 de l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats: 2.559,95 euros.

c) Per l’emissió d’una resolució que determina l’aplicació o la no-aplicació a un projecte del procediment
d’avaluació d’impacte ambiental: 2.202,45 euros.

d) Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental dels projectes respecte dels quals s’ha emès prèviament
una resolució que determina l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental: 1.859,25 euros.

 

—27 Taxa per informes i inspecció:

Per informes tècnics d’avaluació de programes de restauració d’activitats extractives:

Part fixa: 264,50 euros.

Part variable: 53,20 euros per hectàrea.
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Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l’explotació d’activitats extractives: 172,15 euros.

 

—28 Taxa per l’obtenció i renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental:

1. La quota de la taxa és la següent:

a) Per cada sol·licitud de distintiu de garantia de qualitat ambiental: 411,65 euros.

b) Per cada sol·licitud de renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental: 274,55 euros.

2. A aquesta quota es poden aplicar les bonificacions següents, que són acumulables:

a) Reducció del 50% si el subjecte passiu és una microempresa o una petita o mitjana empresa, segons la
definició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

b) Reducció del 15% als subjectes passius que acreditin que tenen la certificació EMAS o ISO 14001.

 

—29 Taxa per l’obtenció de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea:

La quota de la taxa és la següent:

a) Quota general: 412,60 euros.

b) Quota si el subjecte passiu és una microempresa o pime: 268,25 euros.

c) Quota si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de serveis a països en desenvolupament:
309,45 euros.

d) Quota si el subjecte passiu és una microempresa o pime, i és fabricant de productes o prestador de serveis
a països en desenvolupament: 244,25 euros.

e) Quota si el subjecte passiu és una microempresa inclosa en la categoria de serveis d’allotjament: 244,25
euros.

Reduccions:

Les quotes indicades es redueixen en un 30% per als sol·licitants registrats en el sistema de gestió i auditoria
ambientals de la Unió Europea (EMAS) o, en un 15%, amb certificació conforme a la norma ISO 14001. Les
reduccions no són acumulatives. Quan se satisfacin els dos sistemes només s’aplica la reducció més elevada.
La reducció resta subjecta a la condició que el subjecte passiu es comprometi, de manera expressa, a garantir
que els seus productes amb etiqueta ecològica compleixen els criteris de l’etiqueta durant el període de
validesa del contracte. Aquest compromís s’ha d’incorporar adequadament en la seva política mediambiental i
als objectius mediambientals detallats del sistema de gestió ambiental.

 

—30 Taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats:

1. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra a) de l’article 12.13-1, les quotes són les següents:

a) La quota de 6.805,50 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei
20/2009. Aquesta quota es desglossa en 4.245,55 euros en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i
en 2.559,95 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

b) La quota de 8.207,95 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de
l’annex I.2 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 5.648,00 euros en concepte de tramitació de
l’autorització ambiental i en 2.559,95 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de
l’activitat.

2. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra b) de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

La quota de 4.682,90 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei
20/2009. Aquesta quota es desglossa en 2.122,95 euros en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i
en 2.559,95 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

La quota de 5.384,10 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex
I.2 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 2.824,15 euros en concepte de tramitació de
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l’autorització ambiental i en 2.559,95 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de
l’activitat.

2 bis. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra b bis) de l’article 12.13-1, la quota és de 2.202,45
euros.

3. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra c) de l’article 12.13-1, la quota és de 5.648,00 euros.

4. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra d) de l’article 12.13-1, les quotes són les següents:

a) La quota de 2.122,95 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei
20/2009.

b) La quota de 2.824,15 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de
l’annex I.2 de la Llei 20/2009.

4 bis. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra d bis) de l’article 12.13-1, les quotes són les
següents:

a) Per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009: 521,80 euros.

b) Per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009:
806,85 euros.

5. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra e) de l’article 12.13-1, les quotes són següents:

a) La quota de 2.122,95 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei
20/2009.

b) La quota de 2.824,15 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de
l’annex I.2 de la Llei 20/2009.

Exempcions i bonificacions:

1. Resten exempts de la taxa l’Estat, la Generalitat i els ens locals de Catalunya.

2. S’estableix una bonificació del 50% sobre les quotes establertes per l’article 12.13-5 per a les activitats que
disposin del certificat de registre al sistema de gestió i auditoria ambientals de la Unió Europea (EMAS).

3. S’estableix una bonificació del 60% sobre les quotes establertes pels apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 12.13-5
en el cas que la sol·licitud correspongui a un projecte d’activitat sobre el qual s’hagués declarat la caducitat
d’un procediment previ, d’acord amb l’article 19 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats. L’aplicació d’aquesta bonificació requereix que la nova sol·licitud sigui presentada
pel mateix titular, per al mateix projecte d’activitat i en el termini de dos anys a comptar de la declaració de
caducitat.

 

—31 Taxa pels serveis d’habilitació d’entitats col·laboradores en matèria de medi ambient:

Per la prestació dels serveis corresponents als fets imposables de l’article 12.14-1, les quotes són les següents:

1. Fet imposable de l’article 12.14-1a, relatiu al procediment d’habilitació i realització d’auditories de seguiment
de l’habilitació de les entitats col·laboradores de l’Administració.

1.1 Quota en concepte d’estudi documental, si escau: 567,00 euros

1.2 Quota en concepte d’auditoria:

a) Per jornada presencial d’auditoria d’entitat i auditor: 1.269,45 euros.

b) Per jornada presencial d’auditoria de camp i auditor: 967,25 euros

2. Fet imposable de l’article 12.14-1b, relatiu al procediment de modificació de l’habilitació i de renovació de
l’habilitació de les entitats col·laboradores.

2.1 Quota en concepte d’estudi documental, si escau: 283,50 euros.

2.2 Quota en concepte d’auditoria:

a) Per jornada presencial d’auditoria d’entitat i auditor: 1.269,45 euros.
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b) Per jornada presencial d’auditoria de camp i auditor: 967,25 euros.

3. Fet imposable de l’article 12.14-1c, relatiu a l’avaluació de les reclamacions fonamentades que es formulen
contra les actuacions de les entitats col·laboradores.

3.1 Quota en concepte d’investigació documental: 567,00 euros.

3.2 Quota en concepte de les auditories derivades de cada reclamació, si escau:

a) Per jornada presencial d’auditoria d’entitat i auditor: 967,25 euros.

b) Auditoria de camp: 630,00 euros.

4. Fet imposable de l’article 12.14-1d, relatiu a la supervisió de les entitats col·laboradores i de les actuacions
que fan.

4.1 Quota en concepte de supervisió documental d’una actuació: 378,00 euros.

4.2 Quota en concepte d’auditoria:

a) Per jornada presencial d’auditoria d’entitat i auditor: 967,25 euros.

b) Auditoria de camp: 630,00 euros.

4.3 Quota per cada avaluació addicional de les desviacions detectades en l’auditoria, o en la supervisió
documental, si escau: 567,00 euros.

5. Fet imposable de l’article 12.14-1e, relatiu al procediment d’aixecament de la suspensió d’una habilitació.

5.1 Quota en concepte d’estudi documental: 567,00 euros.

5.2 Quota en concepte d’auditoria:

a) Per jornada presencial d’auditoria d’entitat i auditor: 1.269,45 euros.

b) Per jornada presencial d’auditoria de camp i auditor: 967,25 euros.

6. En el cas que les auditories i supervisions comportin despeses de desplaçament fora de Catalunya o
pernoctació, les despeses van a càrrec de l’entitat peticionària.

 

—32 Taxa per la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle:

Per l’atorgament de l’autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle per a una instal·lació: 376,05
euros.

Per a diverses instal·lacions, la quota s’incrementa en 125,05 euros per cada instal·lació de més autoritzada.

 

—33 Taxa per la validació dels informes verificats de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle:

La quota de la taxa és de 311,05 euros.

 

—34 Taxa pel servei de tramitació de les sol·licituds de certificats de convalidació d’inversions amb objectius de
millora ambiental a l’efecte de la deducció fiscal d’aquestes inversions:

La quota és de 315,00 euros. Si el subjecte passiu és una microempresa o una petita i mitjana empresa,
segons la definició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig, la quota de la
sol·licitud es redueix un 50%.

 

—35 Taxa pel servei d’inspecció ambiental dels establiments inclosos en el Pla d’inspecció ambiental de
Catalunya:

Les quotes són les següents:

a) Per emissió de l’informe d’inspecció: 415,20 euros.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6871 - 14.5.201512/14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15132043-2015



b) Per visita a les instal·lacions quan sigui necessària per emetre l’informe d’inspecció: 629,10 euros.

 

—36 Taxa per l’expedició de la cèdula d’habitabilitat:

L’import de la quota és:

1. Primera ocupació:

1.1 Per un habitatge: 40,95 euros.

1.2. Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’immobles de 2 a 5 habitatges: 25,20 euros.

1.3. Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’immobles de 6 habitatges o més: 18,90 euros.

2. Segona ocupació:

Per cada habitatge: 18,90 euros.

Bonificació:

S’estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat
presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.

 

—37 Taxa per l’acreditació, la renovació i la verificació del funcionament correcte dels laboratoris d’assaig per
al control de qualitat:

L’import de la taxa és:

a) Per l’acreditació o la renovació en una sola àrea: 832,75 euros.

b) Per l’acreditació o la renovació en dues àrees: 1.248,95 euros.

c) Per l’acreditació o la renovació simultània en tres àrees: 1.665,25 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 on estigui acreditat el laboratori: 277,65 euros.

f) Per actuacions de seguiment i control: 416,40 euros.

g) Per actuacions facultatives: 208,25 euros.

 

—38 Taxa per la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges:

L’import de la quota s’estableix en funció del nombre d’habitatges de l’edifici:

Edifici de 2 a 8 entitats:

2 entitats: 377,05 euros.

3 entitats: 439,90 euros.

4 entitats: 502,75 euros.

5 entitats: 534,20 euros.

6 entitats: 565,60 euros.

7 entitats: 597,05 euros.

8 entitats: 628,45 euros.

Edifici de 9 a 20 entitats:

9 entitats: 659,90 euros.
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10 entitats: 691,30 euros.

11 entitats: 722,75 euros.

12 entitats: 754,15 euros.

13 entitats: 785,55 euros.

14 entitats: 816,95 euros.

15 entitats: 848,40 euros.

16 entitats: 879,80 euros.

17 entitats: 911,25 euros.

18 entitats: 942,65 euros.

19 entitats: 974,10 euros.

20 entitats: 1.005,50 euros.

En edificis de més de 20 entitats, s’ha d’aplicar la fórmula polinòmica següent: n > 20 ent. H = 800 + [(n-20)
x 15].

S’entén per entitat:

a) Un habitatge.

b) 150 metres quadrats de local o fracció.

c) 150 metres quadrats d’aparcament o fracció.

 

—39 Taxa per la sol·licitud de desqualificació voluntària dels habitatges de protecció oficial o amb protecció
oficial:

L’import de la quota és:

a) Taxa per la sol·licitud de desqualificació voluntària d’habitatge de protecció oficial o amb protecció oficial:
31,50 euros/habitatge.

b) Taxa per l’atorgament de la desqualificació d’habitatge de protecció oficial o amb protecció oficial: 310,80
euros/habitatge.

 

(15.132.043)
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