
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i
del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC
núm. 8124, de 30.4.2020).

Havent observat errades en la versió catalana de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi
ambient, publicada al DOGC 8124, de 30 d'abril de 2020, us detallem a continuació les correccions
corresponents:

 

DOGC 8124, amb data 30 d'abril de 2020

 

A la pàgina 47, a l'article 70, apartats 7 i 8

On hi diu:

«7. Es modifica l'article 21.7-8 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

“Article 21.7-8. Obligació de registre

”1. Els escorxadors [...] la persona repercutida.

”2. L'autoritat sanitària [...] el format que ha de tenir”.

8. Es deroga l'article 21.7-11 de la Llei de taxes i preus públics.»

Hi ha de dir:

«7. Es modifica l'article 21.7-8 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

“Article 21.7-8. Obligació de registre

”1. Els escorxadors [...] la persona repercutida.

”2. L'autoritat sanitària [...] el format que ha de tenir”.»

 

A la pàgina 49, a l'article 81

On hi diu:

«Article 81. Supressió de la taxa per l'execució d'obres i instal·lacions en la franja de servei nàutic de les
marines interiors de les urbanitzacions maritimoterrestres

Es deroga el capítol XII del títol XXV [...] maritimoterrestres.»

Hi ha de dir:

«Article 81. Supressió de la taxa per l'execució d'obres i instal·lacions en la franja de servei nàutic de les
marines interiors de les urbanitzacions maritimoterrestres

Es deroga el capítol XXII del títol XXV [...] maritimoterrestres.»

 

A la pàgina 67, a l'article 101, apartat 7
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On hi diu:

«7. Es modifica l'apartat 7 de l'article 18 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
que resta redactat de la manera següent:

“7. Els béns immobles que la Generalitat ha adquirit [...] de les herències intestades. En tot cas, el bé immoble
adquirit per títol de successió intestada s'ha de destinar al compliment de polítiques d'habitatge social, sia
directament, sia reinvertint el producte obtingut en alienar-les, segons llurs característiques, en els termes que
estableix la normativa civil aplicable. De manera excepcional, també es pot acordar [...] en què està situat el
bé”.»

Hi ha de dir:

«7. Es modifica l'apartat 7 de l'article 18 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
que resta redactat de la manera següent:

“7. Els béns immobles que la Generalitat ha adquirit [...] de les herències intestades. En tot cas, el bé immoble
adquirit per títol de successió intestada s'ha de destinar al compliment de polítiques d'habitatge social, sia
directament, sia reinvertint el producte obtingut en alienar-lo, segons les seves característiques, en els termes
que estableix la normativa civil aplicable. De manera excepcional, també es pot acordar [...] en què està situat
el bé”.»

 

A la pàgina 68, a l'article 102, apartat 1

On hi diu:

«1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 216 bis del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, que resta redactat de la manera següent:

“2. També es produeix una mutació demanial [...] de llur competència. La mutació demanial entre
administracions públiques no altera el caràcter demanial els béns.

”La mutació demanial transmet [...] conservin el caràcter demanial. Si els béns o drets demanials no són
destinats a l'ús o servei públic o s'hi deixen de destinar posteriorment abans de la finalització del termini
acordat, reverteixen en l'administració transmitent i s'integren en el seu patrimoni dominical amb totes les
seves pertinences i accessions.

”Si en l'acord de transmissió [...] adquirent”.»

Hi ha de dir:

«1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 216 bis del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, que resta redactat de la manera següent:

“2. També es produeix una mutació demanial [...] de llur competència. La mutació demanial entre
administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns.

”La mutació demanial transmet [...] conservin el caràcter demanial. Si els béns o drets demanials no són
destinats a l'ús o servei públic o s'hi deixen de destinar posteriorment abans de la finalització del termini
acordat, reverteixen a l'administració transmitent i s'integren en el seu patrimoni dominical amb totes llurs
pertinences i accessions.

”Si en l'acord de transmissió [...] adquirent”.»

 

A la pàgina 69, a l'article 103

On hi diu:

«Article 103. Modificació de la Llei de la funció pública

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 87 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 redactat de la manera següent:

“2. Els funcionaris de carrera [...] en el servei actiu”.

2. S'afegeix un article, el 109 bis, a la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
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vigents a Catalunya en matèria de funció pública, amb el text següent:

“[...]”.

3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 118 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:

“1. El procediment per a determinar [...] de l'inculpat”.»

Hi ha de dir:

«Article 103. Modificació de la Llei de la funció pública amb relació a les situacions administratives i al
procediment disciplinari

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 87 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 redactat de la manera següent:

“2. Els funcionaris de carrera [...] en el servei actiu”.

2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 118 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:

“1. El procediment per a determinar [...] de l'inculpat”.»

 

A la pàgina 72, a l'article 106

On hi diu:

«Article 106. Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats mercantils i fundacions del sector
públic institucional

1. La responsabilitat [...].

2. L'entitat o l'Administració de la Generalitat [...].

3. Als efectes de determinar els estàndards [...].

4. El règim de responsabilitat aplicable [...].

5. Els estàndards de diligència [...].

6. Les entitats del sector públic institucional [...] les pòlisses corresponents.»

Hi ha de dir:

«Article 106. Modificació de la Llei de la funció pública amb relació a la responsabilitat dels empleats públics en
la gestió de societats mercantils i fundacions del sector públic institucional

S'afegeix un article, el 109 bis, a 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, amb el text
següent:

“Article 109 bis. Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats mercantils i fundacions del
sector públic institucional

”1. La responsabilitat que correspongui als empleats públics de la Generalitat com a membres de consells
d'administració, secretaris dels òrgans de govern de les societats de capital i membres d'òrgans amb funcions
de liquidació de societats mercantils del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat és
directament assumida per l'entitat o l'Administració de la Generalitat que els hagi designat.

”2. L'entitat o l'Administració de la Generalitat, segons correspongui, poden exigir d'ofici a l'empleat públic la
responsabilitat en què hagi pogut incórrer per causa dels danys i perjudicis ocasionats als béns o drets
d'aquelles si concorre dol, culpa o negligència greu, d'acord amb el que disposen les lleis administratives en
matèria de responsabilitat patrimonial.

”3. Als efectes de determinar els estàndards de diligència l'incompliment dels quals és susceptible d'originar
responsabilitat, es consideren deures dels membres dels òrgans a què fa referència l'apartat 1 els següents:
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”a) Els que estableixen els estatuts de la societat i, si escau, el reglament de règim interior, bases d'execució
del pressupost, el codi de bon govern i els programes sobre gestió de sistemes de compliment normatiu i bones
pràctiques.

”b) Els que deriven dels articles 55 i 56 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern, i també els resultants del Codi de conducta d'alts càrrecs i personal directiu del sector
públic, aprovat per l'Acord GOV/82/2016, del 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs
i personal directiu de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i altres mesures en matèria de
transparència, grups d'interès i ètica pública, en el cas dels empleats públics a què fa referència l'article 54.2
de la dita llei.

”c) Els que estableixen els articles 225 a 231 del Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de societats de capital.

”4. El règim de responsabilitat aplicable als empleats públics de la Generalitat com a patrons de les fundacions
del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat i de les que hi estan adscrites, i també als
secretaris del patronat i altres òrgans de govern i als membres dels òrgans de liquidació d'aquestes entitats, es
regeix pel que disposa l'article 312-14 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, sens perjudici de l'exercici de
l'acció de regrés a què fa referència l'apartat 2.

”5. Els estàndards de diligència exigible als membres dels òrgans a què fa referència l'apartat 4 es regeixen pel
que disposen el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i les lletres a i b de l'apartat 3.

”6. Les entitats del sector públic institucional participades, directament o indirectament, de manera majoritària
per l'Administració de la Generalitat i les que hi estan adscrites han d'assegurar la responsabilitat civil dels
membres dels òrgans de govern, els de liquidació, i dels empleats públics de la Generalitat que exerceixen les
funcions de secretaris de les dites entitats, d'acord amb les instruccions i pel procediment que en cada cas
determini el departament competent en matèria d'assegurances, amb l'informe previ favorable d'aquest sobre
les clàusules de les pòlisses corresponents”.»

 

A la pàgina 77, a l'article 109, apartat 9

On hi diu:

«9. S'afegeix una disposició addicional, la dinovena, a la Llei 15/1990, amb el text següent:

“Disposició addicional dinovena

”El Servei Català de la Salut [...] respectivament”.»

Hi ha de dir:

«9. S'afegeix una disposició addicional, la vintena, a la Llei 15/1990, amb el text següent:

“Disposició addicional vintena

”El Servei Català de la Salut [...] respectivament”.»

 

A la pàgina 82, a l'article 122

On hi diu:

«Article 122. Contractes de promoció, gestió i transferència de resultats de l'activitat de R+D+I dels centres
Cerca i de la fundació ICREA»

Hi ha de dir:

«Article 122. Mesures relatives als centres Cerca i a la fundació ICREA»

 

A la pàgina 85, a l'article 127, apartat 3

On hi diu:

«3. Es deroga la disposició addicional única de la Llei 5/1986, que resta substituïda per tres disposicions
addicionals, la primera, la segona i la tercera, amb el text següent:
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“Disposició addicional primera. Transformació de Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en
societat autònoma

”1. El Govern, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'acordar [...] en el
Registre Mercantil”.»

Hi ha de dir:

«3. Es deroga la disposició addicional única de la Llei 5/1986, que resta substituïda per tres disposicions
addicionals, la primera, la segona i la tercera, amb el text següent:

“Disposició addicional primera. Transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en
societat autònoma

”1. El Govern, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional, ha
d'acordar [...] en el Registre Mercantil”.»

 

A la pàgina 94, a l'article 137, apartats 20 i 21

On hi diu:

«20. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-unena, al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text
següent:

“Disposició addicional vint-i-unena. Increment efectiu de la producció d'energia per mitjà d'energies renovables

”El procediment d'atorgament [...] l'article 47.6”.

21. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-dosena, al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text
següent:

“Disposició addicional vint-i-dosena. Substitució de les referències en la normativa vigent a la Comissió
d'Urbanisme de Catalunya i a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya

”Totes les referències [...] són fetes a la Comissió de Territori de Catalunya”.»

Hi ha de dir:

«20. S'afegeix una disposició addicional, la vintena, al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“Disposició addicional vintena. Increment efectiu de la producció d'energia per mitjà d'energies renovables

”El procediment d'atorgament [...] l'article 47.6”.

21. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-unena, al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text
següent:

“Disposició addicional vint-i-unena. Substitució de les referències en la normativa vigent a la Comissió
d'Urbanisme de Catalunya i a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya

”Totes les referències [...] són fetes a la Comissió de Territori de Catalunya”.»

 

A la pàgina 98, a l'article 143, apartat 10

On hi diu:

«10. S'afegeix un epígraf, el 7.2.b, a la Llei 20/2009, amb el text següent:

“7.2.b) Matèria primera vegetal [...] inferior a 50 MW”.»

Hi ha de dir:

«10. S'afegeix un epígraf, el 7.2.b, a l'annex II de la Llei 20/2009, amb el text següent:

“7.2.b) Matèria primera vegetal [...] inferior a 50 MW”.»
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A la pàgina 101, a l'article 147, apartat 1

On hi diu:

«1. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 24 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

“b) Constituir una fiança, en el cas dels residus perillosos, si ho exigeixen les normes que regulen la gestió [...]
o els espais degradats”.»

Hi ha de dir:

«1. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 24 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

“b) Constituir una fiança en el cas dels residus perillosos i quan ho exigeixen les normes que regulen la gestió
[...] o els espais degradats”.»

 

A la pàgina 115, a l'article 164, apartat 2

On hi diu:

«2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 13/2006, que resta redactat de la manera següent:

“1. La prestació s'ha d'abonar [...] o una tercera persona. En qualsevol cas, la prestació de l'article 22 relativa
a la prestació per l'acolliment en família extensa i la de l'article 22 bis s'han d'abonar a la persona que, tenint
la guarda i custòdia de la persona menor d'edat, hagi presentat la sol·licitud corresponent”.»

Hi ha de dir:

«2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 13/2006, que resta redactat de la manera següent:

“1. La prestació s'ha d'abonar [...] o a una tercera persona. En qualsevol cas, la prestació de l'article 22
relativa a la prestació per l'acolliment en família extensa o en família aliena i la de l'article 22 bis s'han
d'abonar a la persona que, tenint la guarda i custòdia de la persona menor d'edat, hagi presentat la sol·licitud
corresponent”.»

 

A la pàgina 120, a l'article 171, apartat 2

On hi diu:

«2. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 11/2011, que resta redactada de la manera següent:

“Disposició final tercera. Adaptació dels estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

”Es deroguen l'article 15.3 del Decret 223/2015, del 6 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència
per a la Competitivitat de l'Empresa, i, en general, les altres determinacions dels dits estatuts que s'oposin al
que estableix l'article 166.2”.»

Hi ha de dir:

«2. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 11/2011, que resta redactada de la manera següent:

“Disposició final tercera. Adaptació dels estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

”Es deroga l'article 15.3 del Decret 223/2015, del 6 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència per a
la Competitivitat de l'Empresa, en tot el que s'oposi a l'article 166.2 d'aquesta llei”.»

 

(20.135.016)
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