
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
(DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).

Havent observat errades en el text de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, tramès al DOGC i publicat en el núm. 6830, de 13.3.2015, se’n detalla l’oportuna correcció:

 

A la pàgina 6, a l’índex:

On hi diu:

«Títol VII. Mesures administratives en matèria de turisme, consum i equipaments comercials

Article 93. Modificació de la Llei 13/2002 (Turisme de Catalunya)

Article 94. Modificació de la Llei 20/2010 (Codi de consum de Catalunya)

Article 95. Modificació del Decret llei 1/2009 (Equipaments comercials)»

Hi ha de dir:

«Títol VII. Mesures administratives en matèria de turisme, consum i equipaments comercials

Article 93. Modificació de la Llei 13/2002 (Turisme de Catalunya)

Article 94. Modificació de la Llei 22/2010 (Codi de consum de Catalunya)

Article 95. Modificació del Decret llei 1/2009 (Equipaments comercials)»

 

 

A la pàgina 9.

Al paràgraf cinquè del preàmbul.

Cal suprimir:

«Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’amplia l’exempció establerta actualment per
als joves de fins a setze anys a tots els menors d’edat.»

 

 

Al paràgraf tretzè del preàmbul.

Cal suprimir tot el paràgraf:

«En l’àmbit de la negociació col·lectiva i de representació i participació institucional, es crea la Mesa General de
Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb la voluntat de
fer possible la legítima negociació col·lectiva en àmbits en què actualment no hi ha representació sindical del
sector públic, com és el cas de la negociació de les matèries que s’han d’incorporar al projecte de llei de
pressupostos corresponent.»
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A la pàgina 11.

Al paràgraf vint-i-unè del preàmbul.

Cal suprimir:

«S’estableixen amb rang legal les condicions en què s’han de prestar els serveis turístics de transport de
viatgers per carretera, atesa l’evolució experimentada pel sector d’ençà de la promulgació de la Llei 12/1987,
del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.»

 

 

Al paràgraf vint-i-tresè del preàmbul.

On hi diu:

«També es modifiquen la Llei 20/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, a fi de reduir
l’import de les sancions en determinades circumstàncies, com ara la conformitat amb la proposta de resolució
del presumpte infractor o el pagament en un termini de quinze dies des de la notificació d’aquesta o de la
resolució; i el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.»

Hi ha de dir:

«També es modifiquen la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, a fi de reduir
l’import de les sancions en determinades circumstàncies, com ara la conformitat amb la proposta de resolució
del presumpte infractor o el pagament en un termini de quinze dies des de la notificació d’aquesta o de la
resolució; i el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.»

 

 

A la pàgina 13, a l'article 2.

On hi diu:

«Si els usuaris d’aigua per a l’abastament a tercers no opten expressament pel sistema d’estimació directa o no
presenten les dades exigides perquè es pugui aplicar, s’entén que hi renuncien expressament a favor de
l’estimació objectiva, llevat dels casos dels usuaris que utilitzen més de cent mil metres cúbics d’aigua anuals,
dels quals lliuren un volum per a usos domèstics no superior al 75% del volum total lliurat, i dels quals
efectuen subministrament d’aigua en alta, en què la base s’ha de determinar en tot cas pel sistema d’estimació
directa.»

Hi ha de dir:

«Si els usuaris de l’aigua per a abastament a tercers no opten expressament pel sistema d’estimació directa o
no presenten les dades exigides perquè es pugui aplicar, s’entén que hi renuncien expressament a favor de
l’estimació objectiva, llevat dels casos dels usuaris que utilitzen més de cent mil metres cúbics d’aigua anuals,
dels usuaris que lliuren un volum per a usos domèstics no superior al 75% del volum total lliurat, i dels usuaris
que efectuen subministrament d’aigua en alta, en què la base s’ha de determinar en tot cas pel sistema
d’estimació directa.»

 

 

A la pàgina 15, a l'article 6.

On hi diu:

«72 bis.7 El càlcul del tipus de gravamen individualitzat basat en la càrrega contaminant correspon a
l’expressió següent:

(...)

i: són cadascun dels paràmetres de contaminació establerts per l’article 72.1.

(...)
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Ci: és la concentració de cadascun dels paràmetres de contaminació establerts per l’apartat 1 d’aquest article,
per a les aigües abocades.

(...)

Ei: és la concentració de cadascun dels paràmetres de contaminació establerts per l’apartat 1 per a les aigües
d’entrada. (...)

Kdi: és el coeficient de dilució, aplicable als abocaments directes a mar fets mitjançant instal·lacions de
sanejament privades, atenent els diferents paràmetres de contaminació especificats per l’apartat 1 d’aquest
article:»

Hi ha de dir:

«72 bis.7 El càlcul del tipus de gravamen individualitzat basat en la càrrega contaminant correspon a
l’expressió següent:

(...)

i: són cadascun dels paràmetres de contaminació establerts per l’article 72.bis.4.

(...)

Ci: és la concentració de cadascun dels paràmetres de contaminació establerts per l’apartat 4 d’aquest article,
per a les aigües abocades.

(...)

Ei: és la concentració de cadascun dels paràmetres de contaminació establerts per l’apartat 4 per a les aigües
d’entrada. (...)

Kdi: és el coeficient de dilució, aplicable als abocaments directes a mar fets mitjançant instal·lacions de
sanejament privades, atenent els diferents paràmetres de contaminació especificats per l’apartat 4 d’aquest
article:»

 

 

A la pàgina 17, a l'article 7, apartat 1.

On hi diu:

 

Tipus d’establiment Potència Import Unitat

Grup 1 > = 50 MW 0,00599 euros/KWh

Grup 2* < 50 MW 0,00396 euros/KWh

 

Hi ha de dir:

 

Tipus d’establiment Potència Import Unitat

Grup 1 > = 50 MW 0,00599 euros/kWh

Grup 2* < 50 MW 0,00396 euros/kWh

 

 

A la pàgina 63, a l'article 74, apartat 6.

On hi diu:
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«6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

«2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, els actes dictats pels òrgans centrals de direcció i gestió del
Servei Català de la Salut poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el conseller de Salut, i els dels òrgans
de direcció i gestió de les regions sanitàries, davant el director del Servei Català de la Salut. Les resolucions
del recurs ordinari exhaureixen, en ambdós casos, la via administrativa.»

Hi ha de dir:

«6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

«2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, els actes dictats pels òrgans centrals de direcció i gestió del
Servei Català de la Salut poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el conseller de Salut, i els dels òrgans
de direcció i gestió de les regions sanitàries, davant el director del Servei Català de la Salut. Les resolucions
del recurs d’alçada exhaureixen, en ambdós casos, la via administrativa.»

 

 

A la pàgina 65, a l'article 78, apartats 4 i 5.

On hi diu:

«4. Es modifica l’apartat 2 bis de l’article 10 de la Llei 12/1981, que resta redactat de la manera següent:

«2 bis. Els òrgans competents per imposar les sancions són:

(...)

»c) El secretari o la secretària del departament competent en matèria de protecció dels espais afectats per
activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions molt greus.»

5. Es modifica l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 12/1981, que resta redactat de la manera següent:

«5. El secretari o la secretària del departament competent en matèria de protecció d’espais naturals afectats
per activitats extractives, (...).»

Hi ha de dir:

«4. Es modifica l’apartat 2 bis de l’article 10 de la Llei 12/1981, que resta redactat de la manera següent:

«2 bis. Els òrgans competents per imposar les sancions són:

(...)

» c) El secretari o la secretària competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats
extractives, per a les sancions corresponents a infraccions molt greus.»

5. Es modifica l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 12/1981, que resta redactat de la manera següent:

«5. El secretari o la secretària competent en matèria de protecció d’espais naturals afectats per activitats
extractives, (...).»

 

 

A la pàgina 67, a l'article 80, apartat 4.

On hi diu:

«4. Es modifica l’article 63 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

«Article 63. Procediment i abast de la revisió

»1. (...)

»Per a les activitats de l’annex I.2 i II, la revisió periòdica de les autoritzacions de les llicències s’inicia a
instància de part, (...)»

Hi ha de dir:
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«4. Es modifica l’article 63 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

«Article 63. Procediment i abast de la revisió

»1. (...)

»Per a les activitats de l’annex I.2 i II, la revisió periòdica de les autoritzacions i de les llicències s’inicia a
instància de part, (...)»

 

 

A la pàgina 72, a l'article 81, apartat 1.

On hi diu:

«1. Es modifica l’article 3.3.f del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret
legislatiu1/2009, del 21 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la reutilització i de residus
municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final.»

Hi ha de dir:

«1. Es modifica l’article 3.3.f 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:

« Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la seva reutilització i de
residus municipals per als seus tractaments posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició
final.»

 

 

A la pàgina 77, a l'article 82.

On hi diu:

«Es modifica la lletra b de l’apartat 4 de l’article 15 de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció del
medi ambient, que resta redactada de la manera següent: (...).»

Hi ha de dir:

«Es modifica la lletra b de l’apartat 4 de l’article 15 de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric, que resta redactada de la manera següent: (...).»

 

 

A la pàgina 89, a l'article 93, apartat 16.

On hi diu:

«16. Es modifica l’article 97 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

(...)

2. La resolució que ordeni el tancament de les empreses, els establiments i els habitatges d’ús turístic, o
n’ordeni el cessament de l’activitat, ha de determinar la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el
mateix objecte durant un període d’un any.»

Hi ha de dir:

«16. Es modifica l’article 97 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

(...)

2. La resolució que ordeni el tancament de les empreses, els establiments i els habitatges d’ús turístic, o
n’ordeni el cessament de l’activitat, ha de determinar la impossibilitat d’instar un nou procediment d’habilitació
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amb el mateix objecte durant un període d’un any.»

 

 

A la pàgina 89, a l'article 94.

On hi diu:

«Article 94. Modificació de la Llei 20/2010 (Codi de consum de Catalunya)

S’afegeix un article, el 333-10, a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb el
text següent:

«333-10 Reducció de les sancions (...)»

Hi ha de dir:

«Article 94. Modificació de la Llei 22/2010 (Codi de consum de Catalunya)

S’afegeix un article, el 333-11, a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb el
text següent:

«333-11 Reducció de les sancions (...)»

 

(15.133.023)
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