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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
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

Índex

Preàmbul

Part primera. Mesures fiscals

Títol I. Modificacions en l'àmbit dels tributs propis

Capítol I. Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
Article 1. Modificació de la Llei 8/2008 amb relació al cànon sobre la disposició del rebuig

Capítol II. Cànon de l'aigua
Article 2. Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb relació als tributs que
recauen sobre el cicle de l'aigua

Capítol III. Gravamen de protecció civil
Article 3. Modificació de la Llei 4/1997, del 20 de maig, amb relació al gravamen de protecció civil

Capítol IV. Impost sobre els habitatges buits
Article 4. Modificació de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, amb relació a l'impost sobre els habitatges buits

Capítol V. Impost sobre grans establiments comercials
Secció primera. Disposicions generals
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»En aquests supòsits, el Govern inicia la tramitació de l'expedient de contractació per mitjà d'un acord i adopta
l'acord d'adjudicació del contracte. La tramitació de l'expedient, el control de l'execució i l'exercici de la resta de
potestats que corresponen a l'òrgan de contractació corresponen al departament que el Govern determini, i
també la partida pressupostària a què s'ha d'aplicar la despesa.»

Article 161. Modificació de la Llei 3/2007 (Obra pública)
Es modifica l'apartat 5 de l'article 37 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, que resta redactat de
la manera següent:
«5. Els contractes que tenen per objecte redactar estudis informatius i projectes o dirigir obres no poden ésser
objecte de subhastes electròniques. En els plecs de clàusules administratives particulars o el document
equivalent dels contractes que tinguin aquest objecte, el poder adjudicador pot disposar que el factor cost
pugui adoptar la forma d'un preu o cost fix sobre la base del qual els operadors econòmics competeixin
únicament en funció de criteris de qualitat.»

Part tercera. Mesures en l'àmbit del sector públic

Títol I. Mesures administratives en matèria de funció pública

Article 162. Modificació de la Llei de la funció pública
1. Es modifica la lletra a de l'apartat 3 de l'article 7 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31
d'octubre, que resta redactada de la manera següent:
«a) Emetre informe amb relació a les normes i disposicions de caràcter general en matèria de personal, amb
exclusió dels projectes de disposició d'estructura orgànica o organitzativa que no continguin mesures
específiques de personal més enllà de les afectacions que en derivin per al personal.»
2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 104 bis de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que resta redactat de la manera següent:
«2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de
carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a
què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en
pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament,
organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té
reconeguda.»

Article 163. Modificació de la Llei 2/2014 amb relació al personal directiu d'ens del sector públic i d'entitats
anàlogues
1. Es modifiquen els apartats 1.2 i 1.3 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resten redactats de la manera
següent:
«1.2. Als efectes del que estableix aquesta disposició, són personal directiu del sector públic les persones que,
en règim de dedicació única o principal, ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament com a directius en les
normes de creació o regulació de les entitats, que impliquen l'exercici de funcions d'especial responsabilitat
gerencial o executiva, enteses com a funcions que comporten participació directa en la definició i execució de
polítiques públiques relatives als objectius generals o estratègics i que comprometin externament
l'organització. Així mateix, actuen sota la dependència exclusiva del màxim òrgan de govern o exerceixen
funcions amb autonomia i responsabilitat limitades per les instruccions o els criteris emesos per aquests
màxims òrgans de govern.
»1.3. Per a l'exercici de les funcions directives a què fa referència aquesta disposició, el personal directiu del
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sector públic es vincula a l'ens o l'entitat per mitjà d'un contracte d'alta direcció. Excepcionalment, en les
societats mercantils, el conseller delegat es pot vincular amb l'entitat per mitjà d'un contracte mercantil si ho
estableixen d'aquesta manera llurs estatuts.»
2. Es modifica l'apartat 3.1 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, que resta redactat de la
manera següent:
«3.1. En cap cas no es poden pactar clàusules d'indemnització d'extinció contractual per desistiment de
l'empresari o incompliment del preavís del personal laboral amb contracte d'alta direcció al servei de les
entitats i ens a què fa referència aquesta disposició. Les extincions contractuals d'alta direcció, amb
independència de la data de formalització dels contractes, únicament donen dret a percebre, si escau, les
indemnitzacions que determina la legislació vigent en aquesta matèria. Així mateix, no hi ha dret a percebre
indemnitzacions d'extinció contractual per desistiment de l'empresari si la persona afectada té la condició de
funcionari de carrera, o bé la condició de personal laboral de qualsevol administració pública i del seu sector
públic amb reserva del lloc de treball. En qualsevol cas, no es té dret a la percepció de les indemnitzacions
esmentades quan la persona afectada es vinculi amb un nou contracte d'alta direcció al sector públic de
l'Administració de la Generalitat.
»Són nul·les de ple dret les clàusules sobre indemnitzacions per extinció contractual que es pactin vulnerant el
que disposa aquest apartat.»
3. S'afegeix un apartat, el 7 bis, a la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, amb el text següent:
«7 bis. Personal de les entitats independents
»El personal del Consell Audiovisual de Catalunya, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, de
l'Agència Catalana de Protecció de Dades, de l'Institut Català Internacional per la Pau i de l'Autoritat Catalana
de la Competència es regeix per les seves normes de creació, si bé els criteris establerts per aquesta disposició
han d'inspirar les regulacions de desplegament corresponents.»

Article 164. Modificació de la Llei 10/1994 (Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra)
1. Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la
Generalitat - Mossos d'Esquadra, que resta redactada de la manera següent:
«d) Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C1.»
2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:
«2. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública efectuar les
convocatòries per a ingressar a les diferents escales i categories del Cos de Mossos d'Esquadra. Les bases de
cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions per a l'ingrés a les diferents escales i categories.
No es pot establir en cap cas una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de l'establerta amb caràcter
general per a ingressar a la funció pública.»
3. Es modifica l'article 44 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:
«Article 44
»1. El departament competent en matèria de policia ha de vetllar perquè els seus membres mantinguin les
aptituds psicofísiques necessàries per a exercir llurs funcions. A aquest efecte, els membres del Cos de Mossos
d'Esquadra s'han de sotmetre als exàmens que es determinin per tal de garantir llur aptitud psicofísica. Amb
aquesta finalitat, es poden subscriure contractes o convenis de col·laboració amb professionals mèdics o
entitats sanitàries.
»2. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra tenen dret a la vigilància de la salut d'acord amb el pla de
prevenció de riscos laborals que s'estableixi.»
4. Es modifica l'article 45 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:
«Article 45
»1. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra estan subjectes al règim d'incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, amb les especialitats que, d'acord amb la naturalesa de la funció
policial que exerceixen, estableixen aquesta llei i la normativa que la desplega.
»2. No es pot autoritzar en cap cas la compatibilitat per a exercir una segona feina o activitat pública o privada
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que pugui impedir o disminuir l'estricte compliment dels deures professionals o comprometre la imparcialitat o
independència del funcionari. La compatibilitat es pot denegar si és incompatible per raó del lloc de treball que
s'ocupa o atempta contra la imatge i el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra o els seus principis bàsics
d'actuació.
»3. Les sol·licituds de compatibilitat són resoltes pel secretari general del departament competent en matèria
de seguretat pública, a proposta del director general de la Policia. La petició s'entén desestimada si en el
termini de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud d'autorització de compatibilitat l'òrgan
competent no ha dictat una resolució expressa.
»4. El règim establert per aquest article també és aplicable al personal de l'escala de suport i al que ocupa llocs
de segona activitat.»
5. Es modifica l'article 48 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:
«Article 48
»1. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra disposen dels permisos, les llicències i les vacances que siguin
determinats per reglament.
»2. Les disposicions relatives a permisos, llicències, vacances i règim d'absències que estableix la normativa
general de funció pública només s'apliquen directament als membres del Cos de Mossos d'Esquadra si ho
disposa expressament la seva normativa específica.
»3. Ateses les característiques del Cos de Mossos d'Esquadra, la concessió de llicències i permisos i la
distribució dels períodes de vacances resten condicionades a les necessitats del servei. No obstant això, en
acabar l'any, tots els membres del Cos han d'haver fet les vacances anuals.»
6. S'afegeix un article, el 48 ter, a la Llei 10/1994, amb el text següent:
«Article 48 ter
»Els danys materials o lesions que pateixin els membres del Cos de Mossos d'Esquadra, en ocasió o com a
conseqüència del servei prestat i sempre que no concorrin dol, negligència o imperícia greus, poden ésser
reconeguts en els supòsits i d'acord amb el procediment que sigui determinat per reglament.»
7. Es modifica la lletra o de l'apartat 1 de l'article 68 de la Llei 10/1994, que resta redactada de la manera
següent:
«o) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats, si dona lloc a una situació d'incompatibilitat.»
8. S'afegeix una lletra, la t, a l'article 69 de la Llei 10/1994, amb el text següent:
«t) L'exercici d'activitats compatibles amb l'exercici de les seves funcions sense haver obtingut l'autorització
pertinent, i també l'incompliment de les limitacions imposades en l'autorització administrativa d'una
compatibilitat, sempre que aquest incompliment no doni lloc a una situació d'incompatibilitat.»
9. Es deroga l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 10/1994.
10. S'afegeix una disposició final, la tercera, a la Llei 10/1994, amb el text següent:
«Disposició final tercera
»Correspon al Govern de fer el desplegament reglamentari del règim d'incompatibilitats, que ha de regular el
procediment administratiu i els supòsits més evidents d'activitats incompatibles amb la funció policial, de la
jornada i l'horari de treball, dels permisos, les llicències i les vacances i del règim de les absències dels
membres del Cos de Mossos d'Esquadra.»

Article 165. Modificació de la Llei 17/2003 (Cos d'Agents Rurals)
1. Es deroga la lletra d de l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.
2. Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 17/2003, que resta redactada de la manera
següent:
«c) Pel que fa a l'escala bàsica, corresponen als oficials la coordinació, el control i la inspecció dels agents que
tenen a càrrec, en els àmbits territorials o funcionals assignats. Correspon als agents majors, a més de les
tasques executives bàsiques, dirigir les actuacions que els puguin ésser assignades en funció de llur preparació
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S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 47 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, amb el
text següent:
«5. L'ingrés en la categoria contractual de catedràtic es fa per mitjà de convocatòria lliure, a la qual poden
accedir els candidats que compleixin els requisits establerts per aquest article per a aquesta categoria, i per
mitjà de convocatòria de promoció interna.
»Les universitats poden convocar per a l'accés a catedràtic des de la figura de professorat agregat permanent
llocs de treball de promoció interna que estiguin dotats a l'estat de despeses de llur pressupost. Els
procediments i els criteris de promoció interna s'estableixen per mitjà de la negociació col·lectiva.»

Article 168. Modificació de la Llei 3/1995 (Universitat Oberta de Catalunya)
Es modifica l'apartat 5 de l'article 8 de la Llei 3/1995, del 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«5. Ateses les característiques especials de la Universitat Oberta de Catalunya, el nomenament i el cessament
del rector, màxima autoritat acadèmica de la universitat, han d'ésser ratificats, a instàncies del Patronat de la
Fundació i un cop escoltat el Consell, pel Govern de la Generalitat. El personal funcionari és declarat en situació
de serveis especials quan és nomenat per a l'exercici del càrrec de rector de la Universitat Oberta de
Catalunya, als efectes del que estableix l'article 88 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31
d'octubre.»

Article 169. Personal laboral al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat
1. El règim jurídic aplicable al personal al servei dels consorcis és el de l'Administració de la Generalitat, sens
perjudici de l'aplicació de les condicions de treball que s'acordin per mitjà de la negociació col·lectiva en l'àmbit
respectiu.
2. El personal al servei dels consorcis que es regeixi per convenis col·lectius vigents en la data d'entrada en
vigor d'aquesta llei ha de continuar regint-s'hi durant llur vigència i període d'ultraactivitat.
3. L'aplicació d'aquest règim jurídic no implica en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de
l'Administració de la Generalitat.

Article 170. Modificació de la Llei 16/1984 (Estatut de la funció interventora)
1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 7 de la Llei 16/1984, del 20 de març, de l'estatut de la funció interventora,
que resta redactat de la manera següent:
«3. L'interventor adjunt per a la Seguretat Social depèn orgànicament i funcionalment de l'interventor general
de l'Administració de la Generalitat.»
2. Es modifica l'apartat 5 de l'article 7 de la Llei 16/1984, que resta redactat de la manera següent:
«5. S'han de determinar per reglament l'estructura, les competències i les funcions de la Intervenció Adjunta
per a la Seguretat Social. Així mateix, se'n pot modificar per reglament la denominació i la denominació de la
persona titular.»
3. Es deroga la disposició addicional primera de la Llei 16/1984.

Títol II. Modificacions legislatives en matèria d'òrgans reguladors o consultius

Article 171. Modificació de la Llei 14/2008 (Oficina Antifrau de Catalunya)
Es modifica l'article 22 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
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