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gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció 

d'energia elèctrica d'origen nuclear, que resta redactat de la manera següent:  

 

“1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda 

per l’aviació comercial és constituïda per la quantitat, en quilograms, d’òxids de nitrogen 

emesa durant el cicle LTO de les aeronaus durant el període impositiu. 

2. A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar els factors 

d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de l’Agència Europea 

de Medi Ambient. En el cas de models d’aeronau no inclosos en aquesta guia s’ha d’aplicar 

el factor d’emissió declarat pel fabricant corresponent al motor instal·lat en aquests models 

d’aeronau i, en el seu defecte, el factor d’emissió del motor que, per les seves 

característiques tècniques, sigui equiparable quant a l’emissió d’òxids de nitrogen. En el cas 

dels helicòpters, els factors d’emissió aplicables són els que estableix l’Oficina Federal 

d’Aviació Civil de Suïssa. 

3. La base imposable d’aquest impost es calcula sumant les bases imposables parcials que 

resulten de multiplicar, per cada model d'aeronau del contribuent, el nombre de vols anuals 

pel factor d'emissió d'òxids de nitrogen corresponent a aquell model d'aeronau.” 

 

Capítol VII. Impost sobre begudes ensucrades envasades 
 

Article 7. Modificació de la Llei 5/2017, en relació amb l’impost sobre begudes ensucrades 

envasades  

 

Amb efectes del primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es 

modifica l’article 76 de la 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, que resta redactat 

de la manera següent:  

 

“Article 76. Tipus de gravamen 

 

El tipus de gravamen de l'impost és el següent:  

a) 0,10 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre d'entre 5 i 8 grams per 100 

mil·lilitres.  
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b) 0,15 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 

mil·lilitres.  

En el cas de preparats solubles i xarops concentrats preparats per a diluir, el tipus s'aplica a 

la beguda en base a la seva composició un cop es troba reconstituïda i preparada per ésser 

consumida.” 

 

Capítol VIII. Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
 

Article 8. Naturalesa i objecte de l’impost 

 

1. L’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient és un tribut propi de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Aquest impost grava la incidència, alteració o risc de deteriorament que ocasiona la 

realització de les activitats a què es refereix aquesta llei sobre el medi ambient a Catalunya, 

mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a les mateixes, amb la 

finalitat de contribuir a compensar la societat del cost que suporta i frenar el deteriorament 

de l’entorn natural. 

 

2. Als efectes de l’impost es consideren elements patrimonials afectes qualsevol tipus de 

béns, instal·lacions i estructures que es destinin a les activitats de producció, 

emmagatzematge, transformació, transport efectuat per elements fixes del subministrament 

d’energia elèctrica, així com els elements fixos de les xarxes de comunicacions telefòniques 

o telemàtiques i que es troben situats en el territori de Catalunya. 

 

Article 9. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de l’impost la realització pel subjecte passiu, mitjançant els 

elements patrimonials afectes esmentats a l’article anterior, de qualsevol de les activitats 

següents: 

a) Les activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica. 

b) Les activitats de transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica efectuada pels 

elements fixes del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions. 

 

Article 10. Supòsits de no subjecció 
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No estan subjectes a l’impost les activitats que es realitzen mitjançant instal·lacions i 

estructures que es destinen a la producció i emmagatzematge dels productes a què es 

refereix l’article 9 per a l’autoconsum, ni la producció d’energia elèctrica en plantes de 

tractament de purins, en instal·lacions que utilitzen com a energia primària l’energia solar o 

l’eòlica i en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs, llevat 

que aquestes alterin de manera greu i evident el medi ambient. 

 

Article 11. Exempcions 

 

Resten exemptes de l’aplicació de l’impost les activitats que es realitzen mitjançant: 

a) Les instal·lacions i estructures de les que siguin titulars l’Estat, la Comunitat Autònoma, 

les Corporacions locals, així com els organismes autònoms. 

b) Les instal·lacions i estructures que es destinen a la circulació de ferrocarrils. 

c) Les estacions transformadores d’energia elèctrica, i les xarxes de distribució en baixa 

tensió, sempre i quan aquestes no duguin a terme activitats de producció d’electricitat. 

 

Article 12. Obligats tributaris 

 

1. Són obligats tributaris, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les 

entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni 

separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària 

general, que realitzin qualsevol de les activitats esmentades en l’article 9.  

 2. Resta expressament prohibida la repercussió de l’impost als consumidors, sense que 

aquesta prohibició pugui alterar-se mitjançant pactes o acords en contrari entre les parts. 

3. Seran responsables solidaris del deute tributari, en els termes previstos en la Llei general 

tributària, les persones físiques, jurídiques o entitats que sense tenir personalitat jurídica 

constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, que 

succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o l’exercici de les activitats sotmeses a 

gravamen per aquesta Llei. 

 

Article 13. Base imposable  

 

1. La base imposable per les activitats relacionades amb els processos de producció, 

emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica, estarà constituïda per la producció 

bruta mitjana dels tres últims exercicis expressada en Kw/h. 



40 
 
 

2. La base imposable per les activitats de transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica 

efectuada pels elements fixes del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de 

comunicacions, estarà constituïda per l’extensió de les estructures fixes expressades en 

quilòmetres i en nombre de pals o antenes no connectades entre sí per cables. 

 

Article 14. Quota tributària 

 

1. La quota tributària en les activitats de producció, emmagatzematge i transformació no 

afectarà a la producció d’energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a energia 

primària l’energia solar o la eòlica i en centrals que utilitzin com a combustible principal la 

biomassa o el biogàs, llevat que aquestes alterin de manera greu i evident el medi ambient. 

 

2. La quota tributària en les activitats de producció, emmagatzematge i transformació 

d’energia elèctrica és el resultat de multiplicar la base imposable obtinguda de conformitat 

amb el que disposa l’article 13.1 pels imports següents: 

a) 0,0050 euros, en el cas d’energia elèctrica d’origen termonuclear. 

b) 0,0050 euros, en el cas d’energia elèctrica que no tingui origen termonuclear, sense 

perjudici del que preveu la lletra c). 

c) 0,0010 euros, en el cas d’energia elèctrica produïda en centrals hidroelèctriques la 

potència instal·lada del qual no superi els 10 MW. 

3. La quota tributària de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable obtinguda de 

conformitat amb l’article 13.2 els tipus de gravamen següents: 

a) Per cada quilòmetre de longitud o pal de la línia de transport d’energia elèctrica de tensió 

inferior a 400 kV, 700 euros. 

Aquest tipus de gravamen s’aplicarà també en el cas que la instal·lació o elements fixos es 

trobin en desús. 

b) Per cada quilòmetre de longitud o pal de la línia de transport d’energia elèctrica de tensió 

igual o superior a 400 kV, 1.200 euros. 

c) En les activitats de telefonia i telemàtica, la quota tributària serà de 700 euros per 

quilòmetre, pal o antena. 

 

Article 15. Període impositiu i meritació 

 

El període impositiu coincideix amb l’any natural, i es merita el 31 de desembre de cada any. 

En el supòsit de cessament de l’activitat que dona origen a l’exacció d’aquest tribut abans 

d’aquesta data, l’impost es merita en la data del cessament. 

Marcos Lamelas
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Article 16. Autoliquidació 

 

1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne 

l’ingrés corresponent durant els primers dos mesos de l’any següent a la data de finiment del 

període impositiu. 

2. L’ingrés del deute tributari s’ha d’efectuar juntament amb l’autoliquidació. 

3. Tant l’ingrés dels pagaments fraccionats a què fa referència l’article 17 com del deute 

tributari derivat de l’autoliquidació s’han d’efectuar per via telemàtica. 

4. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departament 

competent en matèria tributària. 

 

Article 17. Pagaments fraccionats 

 

1. Els subjectes passius han d’efectuar pagaments fraccionats en concepte de pagaments a 

compte, referits a trimestres naturals, en els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, 

juliol i octubre de cada any natural. 

2. L’import dels pagaments fraccionats equival a la quota corresponent al valor de les 

magnituds determinants de la base imposable durant el trimestre natural respectiu. 

3. Els pagaments fraccionats efectuats durant el període impositiu s’han de deduir de la 

quota tributària resultant de l’autoliquidació a què fa referència l’article 16. 

 

Article 18. Gestió, recaptació i inspecció 

 

La gestió, la recaptació, la comprovació i la inspecció de l’impost corresponen a l’Agència 

Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi 

tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 

l’Administració tributària de la Generalitat, funcions que s’atribueixen a les seves Oficies 

Centrals, sens perjudici de la col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 

competents en la matèria. 

 

Article 19. Infraccions i sancions 

 

1. Les infraccions tributàries produïdes en l’àmbit d’aquest impost es tipifiquen i se 

sancionen d’acord amb el que estableix la normativa general aplicable als tributs propis de la 

Generalitat. 
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2. La tramitació del procediment sancionador i la imposició, si escau, de sancions tributàries 

correspon als òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya. 

 

Article 20. Recursos i reclamacions 

 

Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost poden ésser 

objecte de reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Tributs, sens perjudici de 

la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha 

dictat l’acte impugnat. 

 

Capítol IX. Taxes 
 

Secció primera 
Modificació del títol preliminar del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny 
 

Article 21. Beneficis fiscals de les taxes  

 

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 1.2-7 de la Llei de taxes i preus públics 

 

Article 22. Modificació de la regulació de la gestió de la taxa 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1.2-9 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat 

de la manera següent:  

 

“1. La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al departament o a 

l'entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer l'activitat que han estat 

gravats, o que intervé en la cessió de la utilització privativa o en l'aprofitament especial del 

domini públic. Correspon a la Oficina de Gestió Empresarial, amb col·laboració amb els 

Departaments competents, la gestió, liquidació i recaptació de les taxes associades als 

tràmits i serveis que tingui atribuïts per qualsevol mitjà i que consten al seu catàleg de 

serveis. 

Les funcions inspectores corresponen al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 

Hisenda, el qual les exerceix tant en relació amb el tribut com en relació amb els òrgans que 

tenen encomanat de gestionar-lo, sens perjudici que pugui establir-se, en la regulació de 

cada taxa, la col·laboració de l'òrgan titular de la taxa en la funció inspectora.” 


