Dictamen 03/2020 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives
i del sector públic per al 2020.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 13 de gener del 2020 amb els vots particulars
de CCOO de Catalunya i la UGT, Foment del Treball, i de PIMEC.
L’Avantprojecte de llei té per objecte regular modificacions en matèria fiscal i administrativa,
directament relacionades amb l’ingrés i la despesa dels pressupostos de la Generalitat pel 2020
o amb l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, de cent quaranta-set articles englobats en quatre
parts, de setze disposicions addicionals, de deu disposicions transitòries, d’una disposició
derogatòria i de deu disposicions finals.
En el preàmbul es fa un resum del contingut de l’Avantprojecte de llei.
La part primera de l’Avantprojecte de llei regula mesures fiscals i es divideix en dos títols. En
el títol I s’estableixen modificacions en l’àmbit dels tributs propis, així, es modifica el cànon
sobre la disposició del rebuig dels residus, el cànon de l’aigua, l’impost sobre els habitatges
buits, l’impost sobre grans establiments comercials, l’impost sobre les estades en establiments
turístics, l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació
comercial, l’impost sobre begudes ensucrades, i es crea l’impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi natural. Pel que fa a les taxes, se’n creen de noves, se suprimeixen
algunes ja existents i, bàsicament, s’actualitzen les quotes o s’afegeixen nous fets imposables en
taxes ja existents. En el títol II es realitzen modificacions en l’àmbit dels tributs cedits i es
modifica l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre successions i
donacions i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
La part segona de la norma regula en el títol I mesures financeres en relació amb el règim
jurídic de les finances públiques, i en el títol II estableix modificacions legislatives en matèria
de patrimoni.
La part tercera de l’Avantprojecte regula mesures en l’àmbit del sector públic. En el títol I
s’estableixen mesures administratives en matèria de personal de l’Administració de la
Generalitat i el seu sector públic. El títol II modifica la Llei de la Sindicatura de Comptes. I el
títol III estableix mesures de reestructuració i racionalització del sector públic.
La part quarta regula mesures administratives i es divideix en sis títols. El títol I estableix
mesures administratives en matèria d’habitatge i urbanisme, medi ambient i sostenibilitat,
d’ordenació d’aigües i d’infraestructures i mobilitat. El títol II estableix mesures administratives
en matèria de medi natural, agricultura, desenvolupament rural i alimentació. El títol III regula
mesures administratives en matèria de política sanitària. El títol IV regula mesures
administratives en matèria de política social. El títol V estableix d’altres mesures
administratives de caràcter sectorial. Finalment, el títol VI regula altres mesures administratives
de caràcter general.

La part final de la norma recull les disposicions addicionals, les disposicions transitòries, les
disposicions derogatòries i les disposicions finals.
Les setze disposicions addicionals regulen temes tant diversos com l’actualització de l’import
de les multes en matèria de caça, l’establiment de mesures de simplificació i reordenació del
sector públic institucional, la transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat en una societat anònima, modificacions en matèria de personal de la Generalitat o
disposicions en matèria de salut.
Les deu disposicions transitòries regulen, entre d’altres qüestions, l’aplicació gradual del nou
coeficient per als usos ramaders de l’aigua, una bonificació de la quota per la transmissió
d’habitatges a empreses immobiliàries o el règim retributiu transitori del personal dels cossos al
servei de l’Administració de Justícia a Catalunya.
Les deu disposicions finals, entre d’altres qüestions, fan referència a entrada en vigor de certes
normes i a l’habilitació al Govern per elaboració de textos refosos i derogació normativa.

