
Catalunya: el valor del terreny ocupat i, si s'escau, de les instal·lacions ocupades, prenent com a referència els
valors següents:

»– Sòl urbà (aplicable també en ponts i túnels): 39,31 euros/m2.

»– Sòl urbanitzable: 21,84 euros/m2.

»– Sòl no urbanitzable: 1,66 euros/m2.»

Secció divuitena. Modificació de la part final de la Llei de taxes i preus públics

Article 133. Cessió de la taxa pels serveis facultatius veterinaris

S'afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei de taxes i preus públics, amb el text següent:

«Disposició addicional setena

»1. Quan es deleguin a una corporació de dret públic funcions relatives a serveis gravats amb la taxa pel
control i la supervisió de l'expedició del passaport per a desplaçaments, sense ànim comercial, de gossos, gats
i fures regulada en l'apartat 12 de l'article 4.3-5 d'aquesta llei, aquesta taxa s'ha de considerar ingrés propi de
la mateixa corporació de dret públic.

»2. Juntament amb el rendiment, la cessió de la taxa comprèn la gestió corresponent, les actuacions per a
cobrar-ne l'import, tant per via voluntària com per via executiva, la revisió dels actes de naturalesa tributària i
la instrucció i la resolució del recurs de reposició previ a la reclamació economicoadministrativa.»

Article 134. Supòsits d'inexigibilitat de la taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en alta

S'afegeix una disposició addicional, la vuitena, al text refós de la Llei de taxes i preus públics, amb el text
següent:

«Disposició addicional vuitena. Supòsits d'inexigibilitat de la taxa per l'accés a les infraestructures de
sanejament en alta

»No és exigible la taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en alta, regulada pel capítol II del títol
V, en el cas que un conveni urbanístic vigent a l'entrada en vigor de la present disposició addicional estableixi
clàusules específiques d'exigibilitat i pagament de les despeses d'urbanització relatives a les infraestructures de
sanejament a càrrec de les actuacions urbanístiques corresponents.»

 

 

Capítol II. Modificació del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2010, del 3 d'agost

 

Article 135. Supressió de la regla d'actualització dels elements de quantificació dels tributs portuaris

Es deroga l'article 6 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat.

 

Article 136. Modificació de la taxa per ocupació privativa del domini públic portuari (T01)

Es modifica l'article 20 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, que resta redactat
de la manera següent:

«Article 20. Quota tributària primària

»1. Càlcul de la quota:

»1.1. La quota íntegra primària 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
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gravamen. Quan la base imposable i el tipus de gravamen aplicables als béns ocupats siguin diferents, s'ha de
calcular la quota íntegra corresponent a cada un d'ells de manera independent i se n'ha de sumar el resultat.

»1.2. Sobre la quota íntegra primària s'han d'aplicar de manera successiva i multiplicadora les reduccions i
bonificacions que li siguin aplicables. A aquest efecte, la quota íntegra primària s'ha de multiplicar,
successivament, pels coeficients reductors corresponents. S'entén per coeficient reductor la unitat menys el
valor de la reducció o bonificació en tant per u.

»2. Reduccions de la quota íntegra primària:

»2.1. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan només s'ocupi el vol o subsòl dels terrenys,
espais submergits o zones de platja. Aquesta reducció no és aplicable quan s'impedeixi la utilització de la
superfície.

»2.2. La quota íntegra primària de la taxa, reduïda, si s'escau, d'acord amb el que estableix el punt 2.1, és
reductible en 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.

»3. Bonificacions:

»3.1. Bonificació per inversió: els obligats tributaris que facin una inversió econòmica en el domini públic
portuari que consisteixi en obres vinculades a l'activitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura
portuària i la superestructura per a potenciar la millora i qualitat del servei poden sol·licitar l'aplicació d'una
bonificació de l'1% de la quota íntegra primària i, si s'escau, reduïda de la taxa per cada 200.000 euros
objecte d'inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini concessional.

»3.2. Bonificacions per a 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 mediambiental segons el
reglament europeu EMAS o 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 primària i, si s'escau, reduïda i
bonificada 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 concessional sempre que les certificacions estiguin en vigor.

»3.3. Bonificació per foment de la vela: els contribuents 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.
S'aplica sobre la part de la quota íntegra primària i, si s'escau, reduïda i bonificada que correspongui.

»4. Limitació de l'aplicació de reduccions, de bonificacions o de reduccions i bonificacions de manera conjunta:
les reduccions i bonificacions es poden aplicar en cascada simultàniament amb el límit màxim, juntament amb
les reduccions aplicades, del 50% de la quota íntegra primària.»

Article 137. Modificació de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3M)

Es modifica la primera taula de l'apartat 3 de l'article 60 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la
Generalitat, que resta redactada de la manera següent:

«En el cas de captació d'un nou tràfic:

Percentatge de
bonificació

Grup 1/2 (a dojo:
mercaderia a granel)

 

     

Grup 3/4/5 - Grup 1-2 (aplecs: mercaderia
envasada, embalada o lligada)

de tones fins a de tones fins a

 5% 0 10.000 0 5.000

10% 10.001 20.000 5.001 10.000

15% 20.001 40.000 10.001 20.000

20% 40.001 80.000 20.001 40.000

30% 80.001 120.000 40.001 60.000
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40% 120.001 160.000 60.001 80.000

50% Més de 160.000  Més de 80.000  

 

 

Article 138. Modificació de la taxa de la pesca fresca (TA4)

Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 71 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la
Generalitat, que resta redactada de la manera següent:

«b) De l'1% en els casos de productes de l'aqüicultura i productes procedents d'operacions de transferència o
de centres d'engreix.»

 

Article 139. Modificació de la taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5)

1. Es modifica el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 77 del text articulat de les taxes aplicables per Ports
de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

«Si el port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària disposa de presa d'aigua les quanties fixes
contingudes en la tarifa anterior s'han d'incrementar en 0,023 euros; si disposa de presa d'energia elèctrica
s'han d'incrementar en 0,036 euros; si disposa de presa d'aigua i energia elèctrica s'han d'incrementar en
0,059 euros; si disposa de mort per a l'atracada s'han d'incrementar en 0,036 euros, i si disposa de servei
addicional de temporada s'han d'incrementar en 0,047 euros.»

2. Es modifica el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 77 del text articulat de les taxes aplicables per Ports
de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

«La quota íntegra de la taxa s'ha de determinar amb caràcter general pel mètode d'estimació directa. No
obstant això, amb la sol·licitud prèvia de l'obligat tributari, la quota íntegra de la taxa s'ha de determinar pel
mètode d'estimació objectiva. Els vaixells que ocupen una superfície superior a 100 m2 estan subjectes a
l'estimació directa.»

3. Es modifica el paràgraf setè de l'apartat 2 de l'article 77 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de
la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

«La superfície ocupada per una embarcació tipus no ha de ser inferior a 10 metres quadrats ni superior a 100
metres quadrats. Correspon a Ports de la Generalitat determinar anualment la superfície ocupada per una
embarcació tipus a cada port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària en règim de concessió o
autorització.»

Títol III. Modificacions en l'àmbit dels tributs cedits

Capítol I. Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 140. Modificació de la Llei 21/2005 amb relació a la deducció per donacions a determinades entitats

Es modifiquen, amb efectes de l'1 de gener de 2017, els apartats 1 i 2 de l'article 14 de la Llei 21/2005, del 29
de desembre, de mesures financeres, que resten redactats de la manera següent:

«1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les
persones físiques, es pot aplicar, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total
de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció per
donatius a favor de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Institut d'Estudis Aranesos - Acadèmia Aranesa de la
Llengua Occitana, d'entitats privades sense finalitat de lucre, d'organitzacions sindicals i empresarials o de
col·legis professionals o altres corporacions de dret públic que tinguin per finalitat el foment de la llengua
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